
  

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Aanpassing ‘snottebellenrichtlijn’ 
Vrijdagavond kwam er een aanvulling op het protocol. Hierover hebben de besturen van mijnplein en De Mare de  
onderstaande brief opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers van De Mare- en de mijnplein-scholen, 
 
Het RIVM heeft de regels voor neusverkouden kinderen, ook wel bekend als de ‘snottebellenrichtlijn’, aangepast in 
verband met de heropening van de scholen. Het OMT heeft hierover advies gegeven aan de minister en deze neemt 
dat advies over. Vanaf nu gelden dan ook deze regels. 
Hier treft u de regels aan en ons dringende verzoek is om de regels goed door te nemen en toe te passen. 
 
Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen 
thuisblijven? 
 
Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:  

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• als ze af en toe hoesten, 

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. 
  
Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij 
verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in 
afwachting zijn van het testresultaat. 
 
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de 
voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die: 

• Af en toe hoesten; 

• Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 

• Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.  
  
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren 
of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.  
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In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 

• Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is  

• Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft 
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag 
heeft.  

• Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
Mocht u twijfel over de klachten van uw kind neem dan contact op met uw huisarts of de GGD, maar stuur uw kind 
in elk geval niet naar school. Dank voor uw medewerking. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
M.L. Siemelink-Amse,     M.G Bauer en R.B. de Grunt, 
Directeur-bestuurder De Mare    college van bestuur mijnplein 
 

 

 

Winterse perikelen. 

Op dit moment geldt voor Nederland code rood. Ook voor morgen zal het waarschijnlijk code rood zijn. 

Wij gaan er vanuit dat u rekening hebt gehouden met het gegeven dat de kinderen morgen naar school gaan. 

De school is morgen dan ook gewoon vanaf 08.20 uur open. We gaan er vanuit dat iedereen probeert er te zijn.  

Er is begrip voor degene die het niet lukt om op tijd te komen of die het niet lukt om op school te komen. 

Veiligheid staat voorop!! 

 

Belofte maakt schuld 
Voor de eerste nieuwsbrief van februari had ik gevraagd naar reacties vanuit de units m.b.t. onderwijs op afstand. 
Tot teleurstelling van unit 3.5 had ik hun stukje vergeten te plaatsen. 
Ik had enkele meiden uit de unit beloofd om het in de eerstvolgende nieuwsbrief te plaatsen en dat ik anders de klas 
zal trakteren op chocola. 
U begrijpt het al…..gelukkig mag ik trakteren ( het is voorverpakt),  de chocola ligt al klaar. 
 
En hier dan het stuk van unit 3.5. 

 
Een aantal kinderen uit Unit 3.5 aan het woord over het thuis werken;  
Fleur; Ik vind dat het thuiswerken heel goed gaat, ik ga elke dag heel vroeg beginnen en ben soms vroeg klaar! Ik 
vind het fijn om lekker door te kunnen werken en ga vaak ontbijtkoek eten, dat is heel lekker!  
Demy; Het allerleukste aan het thuis werken is dat mijn zusje Jasmijn vaak even bij mij komt kruipen onder tafel en 
dan komt ze mij op vrolijken. Ook vind ik het leuk om elke dag jeugdjournaal te kijken. Ik ben heeeeeel blij en 
opgelucht dat we straks misschien weer samen weer naar school mogen. Ik mis toch wel heel erg mijn klasgenootjes 
en het samen werken in de klas.  
Liv; het leukst aan het thuiswerken vind ik dat ik tussendoor lekker kan snoepen, op school mag dat natuurlijk niet!!  
Merit; Ik vind het lekker om elke dag lekker in mijn onesie mijn schoolwerk te maken, ik zou ook wel elke dag 
mijn onesie naar school aan willen, maar dat vinden mijn papa en mama vast niet een goed plan.  
Lisanne; Ik vind het fijn dat je zelf kan kiezen wanneer je gaat beginnen, ik begin soms al om 7.00 uur, want 
dan ben ik lekker vroeg klaar!! Ook vind ik het fijn om soms vooruit werken, zo heb ik soms al lekker vroeg weekend 
of een lekkere lange middag vrij!  
Yoah; Ik vind het leuk om samen met Lisanne een proefje op google meet te doen! Ook is het prettig 
zelf te beslissen wat ik wanneer ga doen, nu heb ik geleerd dat ik al best goed kan plannen!  
Lisa; Ik werk het vaakst in de kamer en soms op het kantoor. Ik heb gemerkt dat ik mijzelf best wel goed 
kan uitdagen met de extra stof van rekenen en taal.  
Jacob; Het leukst vind ik dat snel klaar ben en lekker rustig alles zelf kan plannen. Ik werk graag thuis in de 
woonkamer of bij oma thuis. Bij oma vind ik het heel gezellig, we kunnen dan gezellig kletsen!  
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Stijn en Finn; Wij vinden het erg leuk om tussendoor work-out spelletjes te doen, die hebben meester en juf in de 
weektaak gezet! We hopen snel weer naar school te mogen met zijn allen, want daar leren we toch het fijnst.  
  
 

 

 

  

 


