
 
 

Kudelstaart, 7 februari 2021. 
 

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen  
Betreft: informatie over Coronavirus 26 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Antoniusschool,  

Maandag gaat de school weer open. De richtlijnen voor neusverkouden kinderen zijn door 
het RIVM aangescherpt. Het gevolg is dat wij ons beleid hebben moeten 
aanpassen. De regels omtrent het wel of niet naar school mogen zijn nu als volgt:  

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar school? 
In de volgende situaties mogen de kinderen wel gewoon naar school:  

• Wanneer de kinderen af en toe hoesten.  
• Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid.  
 
De kinderen blijven thuis als:  

• Er sprake is van verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn).  

• Er naast verkoudheidsklachten ook sprake is van koorts en/of benauwdheid en/of 
(meer dan incidenteel) hoest.  

o Wanneer bovengenoemde klachten zich op school ontwikkelen vragen wij 
u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.  

• Het kind getest gaat worden en/of in afwachting is van het testresultaat.  
• Het kind een contact is van een positief getest persoon.   
• Het kind bij iemand in huis woont 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.  

• Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het 
kind blijft dan thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten 
ontwikkelt tijdens deze periode mag het daarna weer naar school.  

  
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben mogen 
ook weer naar school.  
 
U als ouder maakt de beslissing of u uw kind wilt laten testen. Voor informatie over het 
testen van kinderen verwijzen wij u naar 
Kind testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  
 
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Antoniusschool, 
Namens de directie, 
Eric Spaargaren 


