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Corona (COVID-19) 
Het coronavirus wordt steeds meer een dominante factor, ook in de dagelijkse schoolsituatie. 
Ieder uur, van dag tot dag lezen en horen we er van alles over. Soms is het niet duidelijk of het om een 
mening of een feit gaat en soms zijn er tegenstrijdige berichten. 
Het is daarom goed om te weten waar wij ons beleid omtrent corona (COVID-19) op baseren. Ons beleid 
baseren we op de informatie van het RIVM. 
Indien wij aanvullende vragen hebben, nemen wij contact op met de GGD.  
Ook de komende tijd zullen er wellicht wijzigingen in beleid zijn. Zodra het de school betreft zullen wij u 
verder informeren. 
 
 In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding 

van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen 
(gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. 

De maatregelen zijn: 

 Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal 
contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

 Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke 
locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

 Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 

 Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote 
gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan 
kwetsbare personen te beperken. 

 Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten 
hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. 

 Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige 
colleges. 

 Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon 
open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren 
vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen 
van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. 

Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 
 

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 

Vanaf vandaag wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze 
nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld. 
 
Heeft u vragen dan kun u terecht bij de directie. Juf Nathalie en meester Peter staan dagelijks om 8.20 uur bij één 
van de ingangen of op het centrale plein om u te woord te staan. 
 

mailto:st.michael@rvko.nl
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http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


 
Aanvullende maatregelen vanuit het bestuur van de RVKO (de stichting waar onze school deel van uit maakt): 
 Houd medisch kwetsbare kinderen thuis. 
 Houd  ook uw kind(eren) thuis als u zelf medisch kwetsbaar bent, om te voorkomen dat zij onverhoopt de 

ziekte op u overdragen.  
 Wij vragen u om uw kind tot de deur te brengen en niet de school in te gaan als het niet uitdrukkelijk nodig 

is (om overdracht via volwassenen zo veel mogelijk te voorkomen.  
 Als uw kind in groepen 1-2 niet zelfstandig naar binnen kan, verzoeken wij u om zo kort als mogelijk in de 

school te zijn. 
 

Er is een flyer van de Rijksoverheid toegevoegd. 
 

Project geschiedenis 
Het geschiedenisproject is goed op gang gekomen. Boven op het ‘techniekplein’ of ‘de werkplaats’ zijn 
kinderen aan de nieuwe werkbanken, gereedschappen uit de oertijd aan het maken en ontstaat langzaam 
een levensgroot hunebed. In de groepen 1-2 zijn hele kastelen ontworpen en in andere groepen is een 
historisch figuur van het Archeon op bezoek geweest. Kinderen verdiepen zich in één van de tijdvakken uit 
de geschiedenis. 
De dansvoorstelling die dinsdag voor alle kinderen in de centrale hal zou zijn, zeggen we af. 
Er volgen gelukkig nog veel andere leuke leerzame activiteiten in het kader van ons project!  
 

Koningsspelen vrijdag 24 april 
Wij vieren de Koningsspelen op vrijdag 24 april.  Wij wijken daarmee af van de landelijke dag op 17 april, omdat de 
dag voor de meivakantie voor ons beter past. We hebben dan voor de vakantie geen extra onderbroken week. 
 

Wij vermelden het programma nu al, omdat wij op zoek zijn naar hulp(groot)ouders die samen 
met ons een succes willen maken van deze dag. U kunt helpen op 
de ochtend of de middag, maar ook de hele dag. 
Inschrijven kan via deze link  of u  neemt even contact op met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). 
Aanvullende informatie volgt in de volgende Klapper 
 

Programma Koningsspelen 
Op het schoolplein vieren deze groepen de Koningsspelen 
’s morgens van 08.30 tot 12.00 uur de groepen van juf Sophie/Carolien, juf Vivianne/Jose, juf Linda/Claudia, 
Laura/Manon en Miriam.   
‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur de groepen van juf Amy, juf Nienke, juf Carlinde/Marin, juf Marcella. juf 
Maylang/Sabine 
 
In het bos vieren deze groepen de Koningsspelen 
’s morgens van 08.30 tot 12.00 uur de groepen van juf Danitsja, juf Ellen (gr 5), juf Melissa, meester Edgar, juf Elyse, 
juf Marijke/Tessa, meester Martijn. 
’s middags van 13.00 tot 15.00 uur de groepen van juf Ellen (gr 4), juf Danielle, juf Anneloes, juf Dorine, juf 
Jacqueline, meester Laurent, meester Dennis 

 

Paasweekend 

Het paasweekend begint donderdag 9 april om 12.00 uur. Dinsdag 14 april worden de 
kinderen weer op school verwacht. 
 

In de volgende Klapper meer informatie over de paasviering.  
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ispSo7GPj6YB6QYTXiWhJihGrjbCOtcMUCyuTMGzbKk/edit?usp=sharing


 

EXCURSIES 

De groepen 1-2 gaan naar kinderboerderij De Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes.  
Juf Amy  dinsdag 7 april   van 13.30 – 14.45 uur 
Juf Vivianne/Jose donderdag 9 april   van 09.00 – 10.15 uur 
Juf Sophie/Carolien donderdag 9 april  van 10.30 – 11.45 uur  
Juf Nienke  donderdag 9 april  van 13.30 – 14.45 uur  
Juf Linda/Claudia dinsdag 14 april   van 13.30 – 14.45 uur  
Juf Miriam  donderdag 16 april  van 13.30 – 14.45 uur 
Juf Laura/Manon maandag 20 april  van 13.30 - 14.45 uur 
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: ziekmeldingen@st-michael.nl 

 
HET ZIEKMELDEN KAN NU OOK VIA DE SCHOOLAPP - formulieren 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 15) verschijnt donderdag 26 maart en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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