
Emmeloord, 7/2/2021 

 

Betreft: het winterweer, aangepaste maatregelen neusverkoudheid  

en de laatste versie beslisboom.  

Geachte ouders/verzorgers,  

Beste collega’s,  
 

Het voelt bijzonder om zelfs op zondag te moeten communiceren; e.e.a. ligt in resultaat van het overleg 

rondom het winterweer, de aanpassingen m.b.t. het beleid rondom de neusverkoudheid vrijdagavond 

laat en het verschijnen van de daarop aangepaste beslisboom op zaterdag 6 febr. 

 

Het winterweer: scholen gesloten vanwege overmacht 

Na  overleg tussen de directeuren en de raad van bestuur, is besloten dat de school helaas morgen 

gesloten is in verband met de weersomstandigheden. Het belangrijkste argument is de veiligheid van 

kinderen en personeel. We kunnen niet garanderen dat de leerkrachten morgen op school kunnen 

komen. Dat betekent dat er morgen geen les wordt gegeven. Niet op school en niet online. Dat is 

uiteraard vervelend en onverhoopt. Als school bieden we noodopvang aan voor ouders die (echt) geen 

opvang kunnen regelen in eigen netwerk. Bij de noodopvang is ook geen les.  

Aanmelden kan via morgenster@cnsnunspeet.nl  De noodopvang voor groep 1/2 is van 8.30-12.00 uur 

en voor groep 3-8 is de opvang van 8.30-14.30 uur: locatie: Lijsterbesweg   

We gaan ervan uit dat we dinsdag de school normaal kunnen openen. Er valt morgen nog sneeuw en 

de wegen zullen waarschijnlijk morgen (beter) sneeuwvrij/begaanbaar gemaakt kunnen worden.  

 

Dit betekent dat de verpleegkundige voor onderzoek in groep 2 ook niet kan komen en dit voor nu 

vervalt  

Neusverkoudheid en de nieuwe beslisboom 

U heeft ongetwijfeld ook gehoord dat onderwijsminister Arie Slob het gewijzigde advies van het OMT 

rondom de neusverkoudheid van kinderen van 4 t/m 12 heeft overgenomen. Het OMT heeft zijn 

advies gewijzigd ten opzichte van de eerdere situatie vanwege de opmars van de Britse variant van het 

coronavirus  Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en 

testbeleid daarmee vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in 

het voortgezet onderwijs en volwassenen.  Ook de basisschoolkinderen moeten met alle klachten 

passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende 

chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Kinderen 

tussen de 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. Als die negatief is, mogen 

ze weer naar school. Ze moeten wel thuisblijven als ze bij iemand in huis wonen die besmet is of die 

naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is. 

 

De beslisboom van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (bOink) is n.a.v. dit bericht 

ook aangepast en gisteren online gezet. U vindt de complete beslisboom hier 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf  en 

ook op de volgende pagina. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn van der Weerd, interim-directeur De Morgenster 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
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