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Belangrijke	  data	  
Maandag	  4	  oktober	  	  

!	  	  start	  1e	  ronde	  10	  minuten	  gesprekken	  
Woensdag	  6	  oktober	  
!	  	  start	  Kinderboekenweek	  

Maandag	  18	  t/m	  vrijdag	  22	  oktober	  	  
!	  	  herfstvakantie	  
Maandag	  25	  oktober	  

!	  	  studiedag	  –	  kinderen	  vrij	  
	  	  
Corona	  -‐	  wat	  verandert	  er	  in	  het	  primair	  

onderwijs	  en	  kinderopvang?	  
Het	  bron-‐	  en	  contactonderzoek	  (BCO)	  voor	  
kinderen	  in	  het	  primair	  onderwijs	  en	  

kinderopvang	  wordt	  al	  vanaf	  maandag	  20	  
september	  2021	  versoepeld.	  Als	  een	  kind	  
positief	  getest	  is,	  blijft	  het	  kind	  thuis	  in	  

isolatie.	  Het	  kind	  kan	  weer	  naar	  school	  en	  de	  
kinderopvang	  als	  het	  minimaal	  24	  uur	  
klachtenvrij	  is	  en	  er	  zeven	  dagen	  zijn	  

verstreken	  na	  start	  van	  de	  symptomen	  of	  het	  
vaststellen	  van	  de	  besmetting.	  Als	  een	  kind	  

positief	  getest	  is	  met	  het	  coronavirus	  hoeft	  
vanaf	  20	  september	  niet	  meer	  de	  hele	  groep	  
of	  klas	  in	  quarantaine.	  Klasgenoten	  van	  het	  

besmette	  kind	  kunnen	  dus	  in	  principe	  allemaal	  
naar	  school.	  Een	  uitzondering	  kan	  gelden	  voor	  
kinderen	  die	  in	  nauw	  contact	  zijn	  geweest	  in	  

de	  privésfeer	  (bijvoorbeeld	  als	  ze	  bij	  de	  
besmette	  leerling	  thuis	  hebben	  gespeeld);	  de	  
advisering	  hierover	  verloopt	  altijd	  via	  de	  GGD.	  

Ook	  bij	  uitbraken	  met	  meerdere	  besmettingen	  
in	  een	  groep	  of	  klas	  kan	  de	  GGD	  nog	  wel	  aan	  
klasgenoten	  adviseren	  om	  in	  quarantaine	  te	  

gaan.	  Voor	  personeel	  dat	  niet	  als	  ‘immuun’	  
wordt	  beschouwd	  geldt	  het	  advies	  om	  twee	  
keer	  per	  week	  een	  zelftest	  te	  doen.	  

	  	  
Corona	  –	  wanneer	  WEL	  naar	  school	  
Wanneer	  mag	  een	  positief	  getest	  kind	  terug	  

naar	  school:	  10	  dagen	  na	  eerste	  symptomen	  
mits	  24	  uur	  klachtenvrij.	  

Klachtenvrij	  betekent:	  	  

• Geen	  koorts	  	  

• Niet	  hoesten	  	  

• Geen	  verlies	  van	  smaak	  of	  reuk	  	  

• Geen	  benauwdheid	  	  
Met	  snotneus	  mag	  een	  kind	  gewoon	  naar	  

school.	  	  

• Wel	  wijzen	  op	  hygiëne	  	  	  

• Zelf	  neus	  schoonmaken	  en	  handen	  

wassen	  	  
	  	  
Corona	  –	  DigiD	  voor	  je	  kind	  

Van	  ouders	  kreeg	  ik	  de	  tip	  om	  een	  Digid	  voor	  
je	  kind	  aan	  te	  vragen	  –	  dat	  is	  gratis	  en	  je	  hebt	  
het	  binnen	  3	  dagen.	  Voordeel	  is	  dat	  je	  de	  

uitslag	  van	  een	  Coronatest	  sneller	  hebt:	  je	  kan	  
zelf	  online	  kijken	  en	  hoeft	  niet	  te	  wachten	  tot	  
je	  gebeld	  wordt.	  Zonder	  DigiD	  moet	  je	  24-‐48	  

uur	  wachten	  op	  het	  telefoontje	  met	  de	  uitslag	  
en	  mist	  je	  kind	  mogelijk	  een	  dag	  onnodig	  
school.	  

	  	  
Stagiaires	  
De	  komende	  week	  starten	  ook	  de	  pabo	  

stagiaires	  op	  school.	  Bijna	  elke	  klas	  heeft	  nu	  
een	  stagiaire:	  

OB1	  -‐	  Pinar	  (ROC	  Top)	  
OB2	  -‐	  Yannick	  (Upva)	  
OB3	  -‐	  Karima	  (ROC	  Top)	  

MB1	  -‐	  Amber	  (ROC)	  
MB2	  -‐	  Razika	  (ROC)	  en	  Melle	  (Pabo)	  
TB1	  -‐	  Alyssa	  (ROC)	  

TB2	  -‐	  Zoë	  (Pabo)	  en	  Frans	  (WET)	  
TB3	  -‐	  Mandy	  (Pabo)	  
BB1	  -‐	  Karlijn	  (Upva)	  

BB3	  -‐	  Jip	  (Pabo)	  
	  	  
Heppie	  vakanties	  

Er	  zijn	  in	  Nederland	  veel	  kinderen	  die	  er	  om	  
verschillende	  redenen	  niet	  zomaar	  tussenuit	  
kunnen.	  Omdat	  er	  geen	  geld	  voor	  is,	  of	  omdat	  

ze	  een	  stoornis	  of	  achterstand	  hebben	  
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waardoor	  extra	  begeleiding	  bij	  het	  spelen	  
nodig	  is.	  Speciaal	  voor	  hen	  worden	  er	  Heppie	  	  

vakanties	  georganiseerd.	  Tijdens	  een	  Heppie	  
vakantie	  wordt	  1	  op	  3	  begeleiding	  geboden	  
door	  ervaren	  vrijwilligers	  die	  positiviteit,	  

veiligheid	  en	  duidelijkheid	  bieden.	  
	  
De	  inschrijving	  voor	  de	  herfst	  van	  2021	  is	  

open!	  Op	  heppievakanties.nl	  kun	  je	  nu	  
kinderen	  van	  6	  t/m	  18	  jaar	  aanmelden.	  	  
	  	  

Nieuwe	  Ouder	  en	  Kind	  Adviseur	  
Wij	  hebben	  een	  nieuwe	  OKA	  dit	  schooljaar:	  
Charelle	  Böhne.	  Roos	  Beereboom,	  onze	  vorige	  

OKA,	  werkt	  nu	  op	  andere	  scholen.	  
	  	  
Heb	  je	  vragen	  over	  de	  opvoeding	  of	  het	  

opgroeien	  van	  je	  kind?	  Of	  heb	  je	  zorgen	  over	  
de	  situatie	  thuis	  of	  op	  school?	  In	  Amsterdam	  is	  
aan	  iedere	  school	  een	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  

verbonden.	  Hier	  kan	  je	  altijd	  terecht,	  
bijvoorbeeld	  bij	  de	  ouder-‐	  en	  kindadviseur	  die	  

op	  vaste	  momenten	  aanwezig	  is.	  De	  
professionals	  van	  het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  zijn	  
onafhankelijk	  van	  school.	  Afspreken	  kan	  op	  

school,	  in	  de	  wijk	  of	  thuis.	  	  	  
	  	  
Vragen	  kunnen	  gaan	  over	  je	  kind	  (bijvoorbeeld	  

eten,	  slapen,	  pesten,	  druk	  of	  juist	  
teruggetrokken),	  de	  gezinssituatie	  (denk	  aan	  
ruzie,	  scheiding,	  verlies)	  of	  ouderproblematiek	  

zoals	  verslaving.	  Loop	  eens	  binnen	  tijdens	  het	  
inloopspreekuur	  op	  de	  maandag	  van	  13:30	  –	  
16:00	  uur	  bij	  ouder-‐	  en	  kindadviseur	  Charelle	  

Böhne	  (locatie:	  directiekamer,	  Nicolaas	  
Beetsstraat	  40),	  of	  maak	  een	  afspraak.	  Samen	  
kijk	  je	  dan	  wat	  er	  speelt	  en	  wat	  bij	  jullie	  past.	  

Wil	  je	  alleen	  wat	  informatie	  en	  advies?	  
Gesprekken	  of	  begeleiding	  van	  de	  
jeugdpsycholoog,	  jeugdarts	  of	  

jeugdverpleegkundige?	  Misschien	  een	  training	  
voor	  kind	  of	  ouder?	  Bespreek	  het	  samen.	  	  

Zelf	  rechtstreeks	  contact	  opnemen	  met	  
Charelle	  Böhne?	  Dat	  kan	  op	  06-‐34266704	  of	  

via	  mailto:c.bohne@oktamsterdam.nl.	  
	  	  
Gezondheidsonderzoeken	  op	  school	  	  

Ieder	  jaar	  biedt	  de	  jeugdgezondheidszorg	  van	  
het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  ondersteuning	  aan	  
ouders	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gezondheid	  en	  

ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  op	  school.	  
Ouders	  krijgen	  hier	  tijdig	  informatie	  over.	  
Voor	  vragen	  over	  de	  ontwikkeling	  en	  

gezondheid	  van	  je	  kind	  ben	  je	  welkom	  bij	  
jeugdverpleegkundige	  Jill	  Siaw	  
(mailto:jsiaw@ggd.amsterdam.nl)	  of	  jeugdarts	  

Roos	  de	  Haan	  
(mailto:rdhaan@ggd.amsterdam.nl).	  	  	  
	  	  

Altijd	  welkom	  	  
Je	  kan	  ook	  langsgaan	  bij	  het	  Ouder-‐	  en	  
Kindteam	  in	  jouw	  wijk.	  Lees	  meer	  op	  

oktamsterdam.nl.	  Hier	  kan	  je	  ook	  (anoniem)	  
chatten,	  het	  adres	  opzoeken	  van	  het	  team	  in	  

jouw	  wijk	  en	  de	  gegevens	  van	  de	  ouder-‐	  en	  
kindadviseur	  op	  school.	  Je	  bent	  welkom!	  	  
	  	  

Schoolstraat	  definitief	  
Voor	  de	  zomervakantie	  was	  er	  een	  proef	  
‘schoolstraat’	  in	  de	  Chasséstraat	  om	  te	  kijken	  

of	  dat	  zorgt	  voor	  een	  veiligere	  
schoolomgeving	  voor	  de	  basisscholen	  De	  
Meidoorn	  en	  Sint	  Jan.	  In	  de	  vorige	  brief	  in	  juli	  

stond	  dat	  er	  een	  verkeersbesluit	  voor	  een	  
definitieve	  schoolstraat	  was	  aangevraagd.	  Op	  
dit	  besluit	  zijn	  geen	  bezwaren	  gekomen	  en	  de	  

schoolstraat	  is	  per	  16	  september	  definitief.	  De	  
straat	  wordt	  nu	  afgesloten	  met	  uitneembare	  
paaltjes	  en	  niet	  meer	  met	  een	  hek.	  In	  de	  

bijgaande	  brief	  staat	  nog	  meer	  tekst	  en	  uitleg.	  


