
 

Nieuwsbrief 19 juni 2020 

 
Aangepaste richtlijnen RIVM over neusverkoudheid bij kinderen 
In de afgelopen week zijn de richtlijnen voor het toelaten van kinderen op school met (lichte) 
verkoudheidsklachten versoepeld en nog weer twee keer bijgesteld. Het advies is nu (19 juni 2020) 
als volgt: 

1. Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het 
kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, BEHALVE 

• als zij een contact zijn van een bevestigde Corona patiënt 

• of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij Corona 
2. Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij Corona 

kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Indien 
ouders advies willen over wel of niet testen, dan kunnen zij contact opnemen met de 
GGD Twente. 

 
 
Portfoliomappen 
Vrijdag 26 juni krijgen de kinderen hun portfoliomap mee naar huis. Jullie kunnen deze dan bekijken 
met jullie kind voordat je het ontwikkelingsgesprek met de mentor voert. De portfoliomap mag thuis 
blijven. In het nieuwe schooljaar zullen alle kinderen een digitaal portfolio krijgen. Te zijner tijd zullen 
jullie hierover geïnformeerd worden. 
In de tweede helft van het schooljaar voeren wij de portfoliogesprekken met alle kinderen. Door de 
schoolsluiting is dat nu niet in alle bouwen gelukt. In de bovenbouw is het grootste deel van deze 
gesprekken in de Coronatijd online via Teams gevoerd. Dit vonden we voor de kinderen in de onder- 
en middenbouw geen geschikte optie. Vanwege de inzet van Femke, de LIO-stagiaire in de 
onderbouw en de aanwezigheid van Natalie i.v.m. de re-integratie van Pauliene, is het in de 
onderbouw mogelijk geweest om na de herstart toch de portfoliogesprekken nog te voeren. De 
kinderen in de middenbouw hebben geen tweede portfoliogesprek gehad dit schooljaar. Bij hen 
ontbreekt dus het verslag in het portfolio. 
Willen jullie vrijdag een tas meegeven waarin de portfoliomap mee naar huis kan? 
 
 
Studiedag 24 juni  
Woensdag a.s. hebben de leerkrachten een 
studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
De leerkrachten evalueren de onderwijsplannen 
van de laatste periode van dit schooljaar en 
bereiden de nieuwe onderwijsplannen voor na 
de vakantie voor. 



 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
23-06   OR 
24-06   MR 
24-06   Studiedag: kinderen vrij! 
06-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Afscheidsavond groep 8 
10-07   11.00 uur Uitzwaaien groep 8  
10-07   Laatste schooldag 
11-07 t/m 23-08 Zomervakantie 
 


