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Update thuisblijven 
In de update van 18 september hebben wij u geïnformeerd over wanneer leerlingen moeten 
thuisblijven. Tijdens de persconferentie van diezelfde dag zijn hier wat dingen in aangepast. Wij hebben 
gewacht op de nieuwe beslisboom om u hierover te informeren (zie bijlage 1).  
 
Korte samenvatting van ‘Wanneer thuisblijven’: 

1. Heeft de leerling een combinatie van milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden? En/of heeft de leerling een plotseling verlies 
van reuk of smaak?  

2. Heeft de leerling koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid? Dan moet naast de leerling 
iedereen in het huishouden thuis blijven. Uw zoon of dochter hoeft zich niet te testen. Maakt u 
zich zorgen, neem dan contact op met de GGD of uw huisarts. 

3. Is iemand in het huishouden van de leerling positief getest op Corona, dan blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg de leerling tijdens het thuiszitten ook klachten, laat de leerling dan ook 
testen.  

 
Uw zoon of dochter kan dus gewoon naar school komen als: 

1. Er sprake is van een verkoudheidsklacht (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn). Uw zoon 
of dochter hoeft dan ook niet getest te worden. 

2. Er sprake is van milde klachten in het gezin (zie punt 1), maar uw zoon/dochter heeft geen 
klachten. 

 
Bij twijfel kunt u altijd met de school contact opnemen en/of bellen met de GGD.  
 
Afwezigheid/testen leerkrachten 
In de afgelopen vier weken is al een redelijk aantal leerkrachten afwezig geweest met 
verkoudheidsklachten. Sinds vorige week kunnen we met een speciaal nummer bellen om met voorrang 
getest te worden. Dit gaat tot op heden met wisselend succes. Eén leerkracht is zelfs naar Rosmalen 
gereden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. We realiseren ons dat het soms best 
onrustig is voor leerlingen om steeds wisselende gezichten voor de klas te zien. We zijn echter wel blij 
dat we tot nu toe nog geen groep naar huis hebben hoeven sturen. 
 
 
Veilig van het schoolplein 
Na schooltijd komen de leerlingen zelfstandig van het schoolplein af. Doordat u zo goed verspreid 
rondom het schoolplein staat, merken we dat kinderen u vaak al vanaf het schoolplein opzoeken en 
over het hek naar u toegaan. Om te voorkomen dat dit tot ongelukjes leidt, willen wij u vragen om uw 
zoon/dochter te vragen via de poortjes van het schoolplein af te gaan. 
 
 
 
 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Oproepjes vanuit de onderbouw 

 

De onderbouw is op zoek naar sokken, leggings en andere kleding die gebruikt kan 
worden bij ongelukjes op school. Heeft u spullen die u thuis niet meer gebruikt, maar 
die op school wel nuttig kunnen zijn, wilt u die dan in een plastic zak mee naar school 
geven aan uw zoon/dochter? 
 

Het is inmiddels echt herfst geworden. Dat betekent dat het weer wisselvallig is. We zien dat de 
kinderen nog wel eens te dun gekleed zijn voor het weertype. Wilt u er op letten dat uw zoon/dochter 
voldoende dikke kleren aan heeft of mee heeft? 

 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  
 
 
N.B. Op de volgende pagina vindt u de nieuwe beslisboom  
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Bijlage 1 
 

 
 
 

 
 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

