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Agenda
16 oktober:

Bruiloft juf Mieras en Joost Jongeneel

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
4 november:

Dankdag – school + peuteropvang gesloten

12 november:

Studiemiddag team – leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

Covid-19-virus
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven, zitten we midden in een nieuwe uitbraak van het Covid-19-virus. En
het Covid-19-virus gaat ook onze beide scholen niet voorbij. Verschillende gezinnen van onze ouders en van onze
collega’s zijn inmiddels getroffen door het Covid-19-virus. We denken aan meester Paul en zijn vrouw, meester van Dijk
en zijn gezin, juf De Groot-Otterspeer, meester Roobol. Zij zijn allen besmet geraakt met het Covid-19-virus en verblijven
thuis met hun gezin in quarantaine. Juf Alblas-Pronk en juf Snoei wachten nog op de uitslag. Andere collega’s waren
één of meerdere dag ziek, maar bleken niet besmet te zijn met het virus. Ook meester Kok is ziek. Hij blijft tot en met
donderdag thuis. Hoewel hij niet besmet bleek, blijft hij op advies van de GGD tot en met donderdag thuis, omdat hij
nauw in contact geweest is met meester Paul. Daarnaast blijft ook juf Rietveld-Goudriaan in quarantaine. Haar man is
wel positief getest en ervaart de nare gevolgen van dit virus. Vandaag zijn juf de Raaf en juf Van Ooijen-Speksnijder
ook ziek geworden.
De meeste besmette collega’s ervaren milde klachten. Enkele van hen zullen deze week weer aan de slag gaan. Meester
Paul ervaart op dit ogenblik wel de nare gevolgen van het Covid-19-virus. Hij ligt met koorts op bed en hij is er
momenteel goed ziek van.
Deze nieuwe uitbraak heeft ons wel wat te zeggen. Opnieuw spreekt de Heere tot ons allemaal. Voor de tweede keer
in één jaar worden velen ziek. Is er opnieuw onrust en verwarring in ons land. Wordt er gemopperd op de overhei d,
enz. Het doet ons denken aan het volk van Israël tijdens de woestijnreis bij Mara. Daar roept het volk tot Mozes. En
Mozes roept tot de HEERE. Daar wijst ons de HEERE ook voor nu de weg: ‘een hout’, Zijn Woord. “ Hij dan riep tot den

HEERE, en de HEERE wees hem een hout; dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk
een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij hetzelve, en zeide: Is het dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws
Gods horen zult, en doen wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden en houdt al Zijn inzettingen, zo
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester .”
(Exodus 15;25,26) Dat geve de Heere aan een ieder van ons. En ouders, leerlingen en collega’s die ziek zijn en nu de
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nare gevolgen van het Covid-19-virus ervaren, wensen we van harte beterschap en de ondersteuning van de Heere toe.
Hij make het voor hen waar: “Ik ben de HEERE, uw Heelmeester .”
We hebben vorige week, in het afgelopen wekend en vandaag contact gehad met de GGD. We houden de GGD op
de hoogte van de aantallen zieken. Zij monitoren dit. De GGD geeft ons adviezen. De GGD heeft ons uitdrukkelijk
geadviseerd de scholen open te houden en door te gaan met de lessen. We hebben in overleg met de GGD voor groep
8 van de Eben-Haëzerschool een uitzondering gemaakt. Daar had de GGD begrip voor. Mochten we een vervanging
niet rond krijgen zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. We hopen op uw begrip.
Vanavond zullen er nieuwe maatregelen bekend gemaakt worden. Wat de gevolgen zijn voor ons onderwijs is nog niet
bekend. Wij verwachten dat het onderwijs door zal gaan.
Bruiloft juf Mieras & Joost
We denken ook aan juf Mieras (groep 8 – Eben-Haëzerschool). Zij hoopt vrijdag 16 oktober te gaan trouwen. Ook voor
haar en haar familie zijn het spannende dagen. Wat mag wel en wat mag vrijdag niet doorgaan. De Heere gedenke hen
en geve het bruidspaar Zijn zegen: “ De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.”(Psalm
134:3)
Advies van de GGD
De GGD geeft aan dat kinderen tot en met groep 8 naar school mogen bij verkoudheidsklachten. Behalve wanneer zij
in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan of in contact zijn geweest met iemand die positief
getest is. Een leerling die last heeft van hoesten, koorts of benauwd is, moet thuisblijven en moet zich (bij voorkeur) te
laten testen.
Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve
wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan.
Een leerling die met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid naar school komt, moeten we van de GGD door
zijn of haar ouders laten ophalen. Wij adviseren deze ouders contact op te nemen met de GGD om te beoordelen of
testen nodig is. Wanneer onverhoopt één van de leerlingen positief getest is, wilt u dat aan ons doorgeven? We zullen
i.v.m. de regelgeving rondom de privacy de naam van uw kind natuurlijk niet bekend maken, maar we kunnen wel actie
ondernemen. Zie voor meer informatie het schema van de GGD in de bijlage.
Een hartelijke groet,
Meester J. van Dijk
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 30 oktober.
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Testadvies kinderen (t/m 12 jaar)
met (verkoudheids-)klachten

Versie 22 september 2020. Let op, het schema kan wijzigen.

Alleen kind met klachten

Nieuwe klachten?

Kind + gezin met klachten

Chronische klachten?

Testen alle personen met klachten >12 jaar.
Iedereen met hoesten/koorts/benauwdheid
testen(ook ≤12 jaar).
GGD maakt afweging om ernstig zieke kinderen
onder de 12 jaar te testen.

Huisgenoot of
nauw contact
van positief
getest persoon?

Geen huisgenoot of nauw contact van
positief getest persoon?

Hoesten en / of koorts
en/of benauwdheid

Het betreft
geen ernstig
ziek kind

Het betreft
een ernstig
ziek kind

Verkoudheid + evt
incidenteel hoesten

>12 jaar

≤12 jaar

Klachten zijn
veranderd
of nieuwe
klachten?

Herkenbare
klachten?

Advies om niet te testen.
Bij onrust of beoordeling
van klachten. Neem contact
op met huisarts of jeugdarts.

Testuitslag gezinslid
positief

Testuitslag gezinslid
negatief

Kind ≤12 jaar
alsnog testen
OF
Kind ≤12 jaar in
quarantaine t/m
10 dagen na het laatste
contact met positief
getest persoon.

Kind ≤12 jaar
alsnog testen
OF
Kind ≤12 jaar in
quarantaine t/m
24uur klachtenvrij.

Vanaf 2 kinderen/docenten in
groepsverband met klachten.
Bijv. KDV/BSO/klas/sportclub

Advies om te testen voor alle
personen met klachten.
T/m groep 8 is verkoudheid
toegestaan. GGD kan anders
adviseren als de klachten
te maken hebben met een
besmetting in de thuissituatie.

Uitzieken tot 24
uur klachten-vrij

GGD adviseert testen

Let op: In het schema wordt ≤12 jaar of >12 jaar aangehouden.
Echter, de klas waarin een kind zit is leidend. Dus t/m groep 8 (≤12 jaar) of vanaf de middelbare school (>12 jaar).

Actuele informatie vind je op www.ggdrotterdamrijnmond.nl

