maart 2021

Studiedag
Op donderdag 11 maart a.s. zijn de leerlingen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.

Week van de Lentekriebels
De week van 15 t/m 19 maart 2021 is de 'Week van de Lentekriebels'. In de bijlage treft u hierover aanvullende
informatie aan.

Beslisboom
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Beslisboom. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben deze
beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Het geldt als leidraad voor
ouders en leerkrachten. Hiermee kan beoordeeld worden of uw kind, vanwege gezondheidsklachten, wel of niet
naar school/kinderopvang mag komen.
In bijlage vindt u de laatste en tevens vernieuwde versie van de beslisboom. De aanpassingen zitten in de (strengere)
regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de
adviezen rondom het testen van kinderen is gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied gelden er nu
striktere regels.

Parkeren
De Gemeente Veldhoven -afdeling Handhaving en Toezicht- heeft wederom de MFA Midden benaderd met
betrekking tot het parkeergedrag op de parkeerplaats en aan de Van Aelstlaan.
Parkeren parkeerplaats Sterrenlaan
Bij het ophalen/wegbrengen van uw kind worden er auto’s geparkeerd buiten de vakken en in het groen. Dit is niet
de bedoeling en willen u dan ook verzoeken hier op te letten.
Parkeren aan de Van Aelstlaan
De ouders van SBO De Verrekijker kunnen op de afgesproken tijden gebruik maken van de Kiss & Ride strook aan de
Van Aelstlaan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling stil te staan buiten de parkeervakken aan de Van Aelstlaan; dit
om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.
De Gemeente Veldhoven is streng aan het controleren op bovenstaande en zullen waar nodig bekeuringen
uitschrijven.

Peuterkijkmoment Basisschool EigenWijs
In de schoolgids van Basisschool EigenWijs staat een peuterkijkmoment gepland op donderdag 25 maart 2021.
Omwille van de RIVM-maatregelen kan deze helaas niet plaatsvinden. Nieuwe kinderen blijven uiteraard van harte
welkom en het blijft gewoon mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven op onze school. Mocht u belangstelling en/of
vragen hebben, kunt u contact opnemen met school via admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.
Wij maken graag tijd voor u en hopen op uw begrip!

Gym
Vanaf 8 maart 2021 starten we weer met de gymlessen. Deze zullen in principe buiten plaatsvinden. (ook bij fris
weer) Wilt u daarom zorgen voor kleding, passend bij de weersomstandigheden? Bij regen blijven wij uiteraard
binnen en verzorgt de eigen groepsleerkracht een spelactiviteit in de gymzaal.

Vakantierooster volgend schooljaar: 2021-2022
In onderstaand overzicht staan de schoolvakanties en feestdagen van volgend schooljaar: 2021-2022 opgenomen.
De studiedagen worden nader bepaald en ziet u daarom nog niet terug in dit overzicht.

Bijlage(n):
- Recente versie beslisboom
- Informatiebrief Week van de Lentekriebels 2021

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?
Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.
Bedenk vóór je begint:
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

START

Heeft iemand binnen het huishouden van
het kind op dit moment of in de afgelopen
10 dagen corona (gehad)?

KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van
reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Heeft een huisgenoot van het kind
naast klachten die passen bij
corona ook koorts (38,0 graden of
hoger) of benauwdheid?
Nee

Heeft het kind verkoudheidsklachten?
(loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de
neus (kleur maakt niet uit), niezen, kuchen,
incidenteel hoesten en/of keelpijn)***

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

Nee

Kind mag
komen

Nee

Ja

Hoe oud is
het kind?

Nee

Heeft het kind nauw contact (cat. 2**) gehad met
iemand met corona of komt het kind uit oranje/rood
gebied? (kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor
het actuele overzicht)

Heeft het kind in de afgelopen
10 dagen contact** gehad met
iemand buiten het huishouden
van het kind die corona heeft?

0 t/m 3
jaar

4 jaar of ouder

Heeft het kind koorts
(38,0 of hoger) of
benauwdheid of hoest
het (meer dan
incidenteel)?

Nee

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
- Categorie 1: huisgenoten
- Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op
minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep
(kinderopvang of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Ja

Kind blijft
thuis en laat
zich testen*
*** passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende
klachten, zoals hooikoorts of astma? Dan kun je
deze vraag met nee beantwoorden.

* WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend
geadviseerd als:

- Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode.
Ook als een positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag.

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of benauwdheid;
- 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten niet (alleen)
bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid);
- een kind contact heeft gehad met iemand met corona. Dan is er een
indicatie in het kader van bron- en contactonderzoek. Is dit een huisgenoot
of nauw contact**, laat het kind dan zo snel mogelijk testen. Laat het kind
ook testen vanaf dag 5 vanaf het laatste contact. Dit geldt voor alle
categorieën contacten**;
- het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek;
- het kind ernstig ziek is.
Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet blijven.

Getest?
- Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is. Als het kind is getest vanwege
contact met een categorie 3**, dan hoeft het kind niet thuis te blijven in
afwachting van de testuitslag.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het
kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een negatieve uitslag van het kind of een huisgenoot mag het kind
weer naar de kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn.
Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij
is.

NB: Testen kan nooit worden verplicht.
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad
voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en
gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met
een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke
informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Niet getest?
Een kind met klachten mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24
uur volledig klachtenvrij is, met een maximum van 7 dagen in het geval van
aanhoudende milde klachten. Als je wel contact hebt gehad met iemand met
corona, volg dan de instructies van de GGD op.
© 6 februari 2021
Deze beslisboom is gemaakt door
BOinK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Informatie voor ouders
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of
meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is
belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan
kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die
zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de
(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de
ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In
de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene
keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de
basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot
van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder
dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over
vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media,
op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit
te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke
manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin
ondersteund door de regionale GGD.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 15 t/m 19 maart 2021.
In deze week worden in groep 1 t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die
aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt
gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en
de Week van de Lentekriebels.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de leerkracht(en) van uw kind. Wij
vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijk groet,

