Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 4 februari hebben wij u geïnformeerd over de voorwaarden waaronder basisscholen
weer open mogen per maandag 8 februari. In die nieuwsbrief stond vermeld dat er waarschijnlijk
nieuwe richtlijnen zouden komen; het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’. De overheid heeft vandaag
de richtlijnen inderdaad aangepast. In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
- het nieuwe snottebellenbeleid
- het gebruik van handgel in de groepen 5 t/m 8
Het nieuwe snottebellenbeleid
Achtergrond
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij
COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of
plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf
8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs
en volwassenen. Zij 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.
Voor kinderen van 0-4 jaar geldt een uitzondering: zij mogen met verkoudheidsklachten naar de
opvang. De buitenschoolse opvang valt onder het advies voor kinderen van 4-12 jaar.
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar
school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn
kinderen die:
- Af en toe hoesten;
- Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
- Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de
klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.
In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:
- Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
- Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft.
- Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
Testen
Wanneer kan een kind getest worden?
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.
Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve
testuitslag weer naar de opvang;

- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om
het kind te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van
iemand die COVID-19 heeft;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die
COVID-19 heeft;
- de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben
bij verkoudheidsklachten.
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur
volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van
aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang
of school.
Beleid voor huisgenoten
Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten
Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat
naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf
geen klachten hebben. Ook niet als het verkouden kind een contact is van iemand met bevestigde
COVID-19 en getest wordt.
Huisgenoten van kinderen van 0-12 jaar moeten thuis blijven indien het kind naast milde klachten die
passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief
wordt getest. Zij mogen uit quarantaine als het kind negatief getest is.
Indien een kind met milde klachten en koorts en/of benauwdheid niet wordt getest, blijven de
huisgenoten thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de
1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde
klachten weer naar kinderopvang of school en de huisgenoten uit quarantaine.
Bovenstaande adviezen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische
ontwikkelingen zo nodig aangepast. Zie ook de Beslisboom verkouden kinderen op de AJN-site.

Het gebruik van handgel in de groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we handgel. Dit doen we omdat kinderen op deze manier snel
schone handen krijgen en niet allemaal op elkaar moeten wachten bij het wassen van handen. Er is
een medewerker aanwezig om ervoor te zorgen dit de handgel juist wordt gebruikt. Ook wordt juiste
gebruik van handgel op maandag 8 februari aan de kinderen uitgelegd. Indien ouders niet willen dat
hun kind handgel gebruikt, dan kunt u dat bij de groepsleerkracht van uw kind aangeven. In dat geval
blijft uw kind de handen wassen met water en zeep.

Met vriendelijke groet en tot 8 februari,
Team kindcentrum De Bonte Mol

