
Hellevoetsluis, woensdag 24 november 2020 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van onderbouw 2, 
 
U krijgt deze informatie omdat uw kind in de klas contact heeft gehad met een personeelslid die 
vandaag te horen heeft gekregen positief te zijn getest op COVID-19. Het betreft hierbij de 
onderwijsassistente die werkzaam is op dinsdag en vrijdag. Als school volgen wij hierin de richtlijnen 
op van het RIVM, de PO-Raad en de GGD Rotterdam-Rijnmond.  
 
De GGD heeft aangegeven dat er geen sprake is geweest van nauw contact. Daarom hoeft uw kind 
niet in quarantaine en mogen alle kinderen naar school, de opvang en mogen ze sporten en buiten 
spelen. Er zijn verder geen aanvullende maatregelen nodig.  
 
Omdat uw kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon (t/m 4 december 
2020) nog ziek kan worden, moet u deze periode de gezondheid van uw kind goed in de gaten 
houden. Uw kind kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:  
 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 

• (licht) hoesten;  

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

• kortademigheid/benauwdheid; 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden. 
 
Als uw kind klachten krijgt 

• Als uw kind klachten krijgt, mag uw kind niet naar buiten. Houd uw kind dan thuis.  

• Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt uw kind 
getest op COVID-19. Uw kind blijft thuis en uw kind heeft geen contact met anderen totdat 
de testuitslag bekend is. 

 
Leefregels 
Tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met de persoon die positief getest is, gelden de volgende 
leefregels: 
 
Hygiëne 

• Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Uw kind doet dit altijd:  
o na hoesten en niezen; 
o nadat uw kind op het toilet is geweest; 
o voor het (bereiden van) eten. 

• Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren 
zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog. 

• Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast 
daarna zijn/haar handen. 

 
Afstand en social distancing 

• Zorg ervoor dat uw kind zoveel mogelijk drukte vermijdt. 

• Uw kind mag wel naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten.  

• Het is belangrijk dat uw kind 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houdt van volwassenen die 
niet tot het huishouden behoren. 

 
Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig?  



Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 
Wanneer uw kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact, dan gelden de 

basisregels die op dat moment gelden voor iedereen in Nederland rondom COVID-19.  
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Voor de meest gestelde verwijzen wij u naar de website van de RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden. Of u kunt contact opnemen met 
de GGD Rotterdam-Rijnmond. Tijdens kantoortijden zijn zij bereikbaar via telefoonnummer 010 - 
4339260. Voor school specifieke vragen ben ik persoonlijk beschikbaar. Stuurt u mij dan een 
emailbericht: montessorischool@primovpr.nl 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Nanda van Dijk 
Locatiedirecteur 
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