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START 

We zijn gelukkig weer gestart met de leerlingen. Ondertussen 

zijn de eerste twee weken voorbij. Het was misschien wat 

onwennig in het begin maar het gaat goed! We zijn trots op de 

leerlingen omdat ze zich over het algemeen goed aan de 

nieuwe regels houden. We hopen dat we na de zomervakantie 

weer volledig open mogen. Voorlopig gaan we op deze voet 

verder! 

 

WEBINAR BEELDSCHERMGEBRUIK 

Op 18 juni is er een webinar over beeldschermgebruik 

georganiseerd door de Breider stichting. De flyer hierover kunt 

u op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief vinden. 

 

Goed om te weten, dat de webinars later ook op een eigen 

gekozen tijdstip zijn terug te kijken. 

Dit kan via: www.brijderjeugd.nl/webinar-terugkijken.html 

  

PERSONELE BEZETTING 

Al voor de Coronacrisis is dhr. Thuring op school aangesteld als 

pedagogische conciërge. Naast heel vee hand en spandiensten 

zal dhr. Thuring ook in de gangen en op het plein te vinden zijn 

tijdens de pauzes. Wij wensen dhr. Thuring veel plezier en 

succes op de Spinaker in Hoorn.  
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IN DE HERHALING! 

 

VERKOUDEN / KOORTS  

 Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, 

zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, 

en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen 

klachten meer heeft.  

 Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft 

thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de 

symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor 

informatie: lci.rivm.nl/ leefregels  

 Als iemand in het huishouden van de leerling klachten 

heeft die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, 

hoesten en/ of koorts, dan blijft de leerling ook thuis. Als 

iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, 

mag de leerling weer naar school.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is 

voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet 

de leerling 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden 

tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer 

naar school als iedereen in het huishouden 24 uur 

klachtenvrij is. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ 

informatiebriefhuisgenootthuis 

 

 Bij twijfel blijft de leerling thuis.  

 
Wanneer een leerling op school ziek blijft te zijn wordt er naar 
huis gebeld. De leerling moet dan opgehaald worden. De 

school heeft geen mogelijkheid om de leerling naar huis te 

brengen.  
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