
   

 

   

 

 

Nieuwsbrief 19 schooljaar 2019-2020 

 
                                                                           

Heilindeweetjes 
Vanaf vandaag is het nog 2 weken tot de vakantie. We 
hebben samen met de kinderen een fijn schooljaar 

beleefd en ook wel een bijzonder jaar door een periode 

thuis schoolwerk maken en een aantal weken met halve groepen. 
Gelukkig is alles nu weer nagenoeg normaal en zijn we blij dat we het schooljaar gezond en gezellig met 

elkaar kunnen afsluiten. 
 

 Groep 8 
Speciaal voor groep 8 is het de komende week een mooie week met leuke activiteiten op woensdag, 

donderdag en vrijdag. De afgelopen weken is er druk overlegd, geregisseerd en gefilmd om de kinderen in 

de laatste week een onvergetelijke film mee te kunnen geven als afscheid aan hun basisschoolperiode. 
 

Op woensdag 8 juli krijgen de kinderen de eindfilm voor het eerst te zien tijdens een première avond, 

waarna we de basisschoolperiode afsluiten met een swingende disco (geregeld door een van de ouders). 
 

Lollig?????      over de fietsen van de Bovenbouw! 
We hebben gemerkt, dat er kinderen zijn, die het grappig vinden om bij gestalde fietsen kleine onderdelen 

te verwijderen. Uit de verhalen van hen horen we dat ze dat ook op plaatsen buiten de school doen.  
We geven hen de kans deze onderdelen mee naar school terug te brengen a.s. maandag (in een zakje op 

het bureau van de meester of juf), zodat we de kinderen die iets missen aan hun fiets, hun eigendom terug 

kunnen geven volgende week. 
Graag eerlijk terugbrengen!  

 

Dit is dus echt niet lollig! Blijf van de spullen van iemand anders af! 
We willen graag dit schooljaar leuk afsluiten met alle kinderen!!!!! 

 

Aan ouders vragen we om dit even te bespreken met uw kind.  
 

Snotneuzen en snottebellen bericht RIVM 

Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen? 

16-06-2020 

Coronavirus (COVID-19), School, kind & omgeving 

Kinderen uit groep 1 en 2* van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang als zij alleen 

neusverkoudheid hebben zonder koorts.                                    

Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een 
volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. 

 
Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig mee 

te maken. In de vernieuwde Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM is alle informatie over 
wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat. Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis 

en kunnen getest worden. Bij een negatieve coronatest kunnen kinderen weer gewoon naar school of 

kinderopvang. 
  
Testen op het coronavirus 

 Kinderen met verkoudheidsklachten zoals loopneuzen, niezen, keelpijn, hoesten, verlies van reuk of smaak, 

benauwdheid of koorts blijven thuis en kunnen dus niet naar school of kinderopvang. Sinds 1 juni kunnen 
kinderen met deze klachten getest worden op het coronavirus. Als blijkt dat het verkouden kind het 

coronavirus niet heeft en verder geen klachten heeft, mag hij of zij weer gewoon naar school of het 

kinderdagverblijf. Veel jonge kinderen hebben regelmatig last van verkoudheidsklachten. Zij kunnen 
daarom ook meerdere keren getest worden bij nieuwe episodes van neusverkoudheid. 
  

Belangrijke data:   

22 juni t/m 30 juni oudergesprekken via TEAMS 

 
1,2 en 3 juli activiteiten groepen 8 

1, 2 en 3 juli zijn de kinderen van groep 1-2  vrij. 

7 juli: kennismaken nieuwe leerkrachten 

11 juli  Zomervakantie  

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.poraad.nl/themas/coronavirus-covid-19
https://www.poraad.nl/themas/school-kind-omgeving
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


   

 

   

 

Het is met name belangrijk om te testen als kinderen in aanraking zijn geweest met mensen die het 

coronavirus hebben of als ouders klachten hebben die op het coronavirus kunnen duiden. Ook als er in een 

klas meer dan drie kinderen klachten hebben die lijken op het coronavirus adviseert het RIVM kinderen te 
testen zodat bij een positieve test bron- en contactonderzoek kan worden gedaan. Testen is niet verplicht. 

Niet geteste kinderen mogen weer naar school als de klachten over zijn. 
  

Chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts 

 Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen gewoon naar school. Als de 

klachten herkenbaar zijn is het niet nodig om te testen op het coronavirus. Alleen bij het veranderen van 

klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de jeugdarts verbonden aan 
de school in overleg  met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts kijken of het 

raadzaam is te testen op het coronavirus. 
 

Even voorstellen …..  gymmeester Chris  
Beste kinderen van de groepen 3 t/m 8 van basisschool Heilinde. 
 

Jullie zullen wel denken “Wie is deze meneer?  

Zit hij bij ons op school?”. 
Vanaf komend schooljaar ben ik jullie nieuwe gymmeester. 

In het gezellige Oud Gastel, woon ik samen met mijn vrouw en  
twee kinderen. Om een beetje sportief en gezond te blijven,  

ga ik regelmatig zwemmen, fietsen en lopen.  

Naast gymmeester ben ik ook voedingscoach.  
Hierbij help ik mensen om te leren wat gezond eten is en  

daardoor af te vallen. Dit is in het kort wie ik ben. 

 
Samen gaan we er een onwijs beweeglijk, sportief,  

gezond maar vooral plezierig jaar van maken.  

Tot 24 augustus allemaal. 
 

Fijne vakantie. 

Met sportieve groet, 
Gymmeester Chris 

 

Smeren smeren smeren 
De vakantie is in aantocht en het zonnetje zorgt al voor de nodige voorpret. 

Regelmatig zijn we buiten met de kinderen en daarom willen we aan jullie vragen de kinderen thuis al in te 

smeren, omdat we hier in de klas geen tijd voor hebben en we willen voorkomen dat de kinderen 

verbranden door de felle zonnestralen!! 

 

Laten we hopen dat we de laatste schoolweken nog veel van het mooie weer mogen genieten!!  

Maar vergeet vooral niet om goed te smeren 😉 

 

 


