
 

 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
 
Helaas is vandaag gebleken dat er nog drie collega’s Van Kinderopvang KOOS met het Covid-19 virus besmet zijn. 
KOOS zal hun deuren dan ook deze donderdag en vrijdag (4 en 5 december) gesloten moeten houden omdat we 
onze (bekende, vertrouwde) medewerkers niet kunnen inzetten. Hierover is ook contact geweest tussen de 
clustermanager van KOOS, Marga Pool en ondergetekende. 
 
Op school zijn er nog geen leerkrachten met klachten of die positief getest zijn. 
Wel is een leerling in unit 4.7 positief getest.  
Zowel over de besmettingen bij KOOS als in groep 7 heeft ondergetekende contact gehad met de GGD en he bestuur 
van mijnplein. 
De GGD gaf aan dat, hoewel KOOS en school in hetzelfde gebouw zitten, het er tot nu toe naar uitziet dat die twee 
‘werelden’ niet nauw  met elkaar in contact zijn geweest. Wel heeft de GGD geadviseerd om alle ouders te 
informeren en de informatie vanuit de GGD te verspreiden. Deze zijn daarom nogmaals onderaan deze brief 
geplaatst. 
De ouders van unit 4.7 krijgen nog een aparte brief. 
 
School meldt elke besmetting aan de GGD en heeft ook een meldingsplicht bij 3 kinderen in eenzelfde groep. 
Zodra dat de situatie is, overleggen GGD en school over de te nemen vervolgstappen. 
 
Op dit moment geldt: Houd uw kind(eren) goed in de gaten en bij klachten testen. 
 
Ik wil u er in deze brief ook op wijzen, dat wanneer leerkrachten zich laten testen zij gedurende het wachten op de 
uitslag niet op school mogen werken. Wij doen ons best om vervanging te regelen, maar kunnen dat niet 
garanderen. Het kan dus voorkomen dat er daardoor in de toekomst kinderen thuis moeten blijven. 
Zie de laatste brief van ons bestuur.  
 

 
 
Informatie van de GGD 
Mocht een huisgenoot van een kind positief zijn getest, dan moet het kind in quarantaine gaan. 
 
Mocht een kind in de klas of groep contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op COVID-19, dan 
hoeft dat kind niet in quarantaine. Dit omdat er in een klassituatie geen sprake is geweest van nauw contact. 
Omdat het kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, dienen de 
ouders deze periode de gezondheid van het kind goed in de gaten houden. Het kind kan klachten krijgen die passen 
bij COVID-19, zoals: 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
• (licht) hoesten; 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 
• kortademigheid/benauwdheid; 
• verhoging óf koorts boven de 38 graden. 
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Als het kind klachten krijgt 

• Als het kind klachten krijgt, mag het kind niet naar buiten. Houd het kind dan thuis. 
• Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt het kind getest op COVID-19. 

Het kind blijft thuis en het kind heeft geen contact met anderen totdat de testuitslag bekend is. 
Wordt het kind ernstig ziek of heeft het kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, 
maar bel direct de huisarts. 

Leefregels 
Tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met de persoon die positief getest is, gelden de volgende leefregels: 

Hygiëne 

• Het kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Het kind doet dit altijd: 
o na hoesten en niezen; 
o nadat het kind op het toilet is geweest; 
o voor het (bereiden van) eten. 

• Het kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft het kind geen papieren zakdoek bij de 
hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog. 

• Het kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna zijn/haar 
handen. 

Afstand en social distancing 

• Zorg ervoor dat het kind zoveel mogelijk drukte vermijdt. 
• Het kind mag wel naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. 
• Het is belangrijk dat het kind 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houdt van volwassenen die niet tot het 

huishouden behoren. 
  
Als het kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene 
adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl. 
 
Wij wensen iedereen, en de medewerkers van KOOS en onze leerling van harte beterschap. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet 
Edwin Buse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

