
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Zoals u wellicht ook in het nieuws gehoord heeft is 

er veel te doen rondom de regels voor de basisscholen omtrent Corona en ziekmelden. 

Wanneer mag mijn kind wel naar school en wanneer niet? Wanneer moet ik mijn kind laten 

testen? En, mag mijn kind naar school als iemand binnen het gezin wacht op een test, of de 

uitslag van de test? Twee weken geleden hebben wij u twee schema’s toegestuurd, de 

zogenaamde ‘beslisbomen’. Deze zijn, vanwege een update, deze week nogmaals als bijlage 

toegevoegd. Hopelijk helpen deze u bij het nemen van een besluit.  

 

Belangrijke data   

 Ma  7 t/m woe 30 sept  Afname Cito toetsen  groep 4 t/m 8. 
 Do 24 september  Kraanwaterdag 
 Woe 30 september  Start Kinderboekenweek 

 

GGD informatie voor basisscholen rondom Corona 
Regelmatig ontvangen wij informatie vanuit de GGD in de vorm van een nieuwsbrief. Hieronder 

vindt u specifieke informatie voor u als ouder met een kind op de basisschool. De volledige 

nieuwsbrief van 7 september vindt u als bijlage bij deze Bosbode en direct via deze link.  

 

Een kind op de basisschool heeft COVID-19 klachten  

 Het kind met klachten blijft thuis en kan zich laten testen.  

 Bij uitsluitend een neusverkoudheid (loopneus, al dan niet met keelpijn en een kuchje) 

van kinderen van tot en met 6 jaar geldt een ander beleid, zij mogen WEL naar school, 

tenzij het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 of als er 

iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid of als het kind in 

de afgelopen 10 dagen terug is gekomen uit een code oranje of rood gebied.  

 Bij koorts en/of benauwdheid van iemand in het huishouden blijft het hele gezin thuis. 

 Na een negatieve testuitslag mogen kinderen weer naar school (tenzij zij in quarantaine 

zijn, bijvoorbeeld vanwege een COVID-19 positieve huisgenoot). 
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https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/voor-scholen/coronavirus-en-scholen-kinderopvang


 

 

Hoofdluis 
In Bosbode nummer 3 hebben wij u 

geïnformeerd over hoe u hoofdluis kunt 

constateren en behandelen. Deze week een link 

naar een filmpje! Door op de afbeelding of  hier 

te klikken kunt u een informatief filmpje bekijken 

over hoe u zelf uw kind kunt controleren op 

hoofdluis. Ook is uitgelegd wat u zelf als ouder 

kunt doen.  

In het filmpje is ook aandacht voor de controles 

op school. Vanwege de Corona vinden die niet 

plaats. Er heerst wel hoofdluis, vandaar de vraag 

of u hier thuis zelf extra alert op wilt zijn.  

 

Vandalisme 
Al enige tijd ondervinden wij heel veel last van vandalisme. Na schooltijd en in het weekend zijn 

er al veel zaken moedwillig kapot gemaakt. Zo is het ventilatiesysteem op het dak van de school 

kapot getrapt, zijn de staptegels die op het dak liggen gebruikt om ramen in te gooien en het 

dakleer kapot te maken. Een aantal ramen zijn zo geforceerd dat ook het sluitwerk vervangen 

moest worden. Sloten van de hekken geforceerd, delen van klimtoestellen afgetrokken, grote 

krassen met lelijke teksten in de ramen en op de kozijnen en ga zo maar even door…. Gevolg 

lekkages, niet goed werkende systemen, niet goed sluitende ramen, kortom onveilige situaties. 

Natuurlijk willen wij geen onveilige situaties en doen er dan ook alles aan om het snel weer te 

herstellen maar het kost erg veel tijd en geld.  

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
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Behalve vandalisme aan en om het gebouw zijn er steeds meer jongeren die gebruik maken van 

het schoolplein om te ‘chillen’. Dat is natuurlijk, zo lang spelende kinderen daar geen last van 

hebben, helemaal prima. Alleen zien wij graag dat zij hun meegebrachte spullen, vaak eten en 

drinken, ook weer zelf opruimen. Dagelijks hebben wij bijna een vuilniszak met zwerfafval en 

veel last van kapot glas op het plein. Dit zorgt extra kosten voor het afvoeren hiervan.  

Waarom zetten wij dit in De Bosbode?  

Allereerst willen wij u vragen of u, als buurtbewoner, ’s avonds of in het weekend alert wilt zijn 

op dit soort situaties en gedrag. Ziet u toevallig iets dan kunt u een mail sturen naar 

straatcoaches@haarlemmermeer.nl. Zij krijgen hiervan een melding in een app en kunnen 

meteen polshoogte nemen. Bellen met de politie 0900-8844 heeft ook effect. Hoe vaker er een 

melding gedaan wordt van ongewenst gedrag en overlast hoe vaker zij gaan surveilleren. 

Hopelijk zal daarmee de overlast minder worden.  

Als tweede willen wij u vragen om dit met uw kind te bespreken. Wellicht bent u er zelf niet 

bewust van maar wij zien ook regelmatig kinderen uit onze eigen bovenbouw of oud-leerlingen 

‘hangen’ op het plein. Het gedrag van hen is nu nog vrij onschuldig maar onder groepsdruk en 

zonder toezicht is de ervaring dat er ook minder onschuldige dingen gebeuren.  

Alvast hartelijk dank!  

 

JouwSportPas wordt Noord-Holland Actief 
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en 
enige sportplatform van Haarlemmermeer: Noord-Holland 
Actief. Deze site is in de plaats gekomen van de inschrijfsite van JouwSportPas.  
'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in de Haarlemmermeer. Er is 
aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou 
past? Dan ben je hier aan het juiste adres!  
 
Aanbod 

Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke sportactiviteiten. Dagelijks 
komen er nieuwe aanbieders bij met hun activiteiten. Schrijf je in voor een proefles basketbal, 
honkbal, bowlen, korfbal, krav maga, zwemmen of skiën.  Of, doe tijdens de Nationale 
Sportweek, mee met hockey, synchroonzwemmen, ritmische gymnastiek of 
wedstrijdzwemmen. En dit is nog maar een kleine greep uit alle mogelijkheden.  
 
Hoe werkt Noord-Holland Actief?  
Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl  zien welke activiteiten er worden 
aangeboden in de Haarlemmermeer. Via de doelgroepenfilters kun je gericht zoeken naar een 
activiteit die bij jou past. Zie je er een leuke activiteit tussen staan? Schrijf je dan snel 
in! Inschrijven en eventueel betalen gaat heel eenvoudig via jouw eigen account. Nog geen 
account?  Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl 
of bel 023-2055500. Wij helpen je graag verder.  
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