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Beste ouders, verzorgers, 

 

We merken dat steeds meer kinderen thuis moeten blijven, omdat ze verkoudheidsklachten 

hebben. Daarom willen we jullie over de volgende punten informeren: 

 

Beslisboom neusverkouden kinderen 

Het kan best lastig zijn om te bepalen of uw kind naar school mag als het klachten heeft. 

Daarom hebben we 2 bestanden aan deze mail toegevoegd: de beslisboom 0 t/m 6 jaar en de 

beslisboom 7 t/m 12 jaar. Deze zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en 

worden door veel scholen gebruikt. Mocht u bij het doorlopen van de beslisboom nog 

twijfelen, dan kunt u altijd met school bellen om te overleggen.  

 

Alert zijn op klachten 

Vanmiddag ontvingen we het bericht dat de ouders van één van onze leerlingen positief zijn 

getest op corona. Het gaat goed met ze en er is volgens de RIVM richtlijnen gehandeld. Toch 

leek het ons, in overleg met deze ouders, goed om het te melden. Zo kan iedereen extra alert 

zijn op klachten bij zijn of haar kinderen of zichzelf. 

 

Mijn kind zit thuis, wat kan het doen? 

Niet alle kinderen die met verkoudheidsklachten thuis zitten, zullen zich ziek voelen. Voor die 

kinderen is het fijn als ze toch wat schoolwerk kunnen maken. Op dit moment zoeken we per 

klas uit wat hierin haalbaar en handig is. Volgende week donderdag stemmen we dit in het 

team af, zodat u als ouder concreet weet wat uw kind thuis kan doen en maken. Tot die tijd 

kunt u de leerkracht (of Anne: a.sassen@keender.nl) mailen, als u graag wat werk wilt 

hebben voor uw kind.  

 

Corona in de komende tijd 

Ook bovenschools wordt er overlegd over wat te doen als meer kinderen en/of leerkrachten 

thuis komen te zitten en wat dit betekent voor het onderwijs op de verschillende Keender 

scholen. We zijn bezig om alle opties in kaart te brengen en mogelijkheden met elkaar te 

bespreken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we u hierover in een nieuwsbrief. 

 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Herfstvakantie          17 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie           19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021i 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2020 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Daarnaast zijn er 6 studiedagen ingepland op: vrijdag 25 september, donderdag 8 oktober,  

dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 
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