
 

 

 
                                             

 
 
 
Tuk, 26 augustus 2020 
 

 

 
Vrijdag 18 september Schoolfotograaf 
Maandag 21 sept – vrijdag 2 oktober Toetsweken 
Woensdag 30 september – zaterdag 10 oktober Kinderboekenweek 
Zaterdag 4 oktober Dierendag 
Vrijdag 9 oktober Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
Maandag 12 okt t/m vrijdag 16 oktober Herfstvakantie 

 
Thuisblijven bij klachten 
  
Graag vraag ik nogmaals uw aandacht m.b.t. de regels die de overheid heeft ingesteld 
rondom het thuisblijven van leerlingen met gezondheidsklachten.  
 
1) als een leerling verkoudheidsklachten heeft blijft hij/zij thuis.  
Uitzondering op deze regel: kleuters mogen bij een neusverkoudheid wel naar school.  
 
2) als een leerling andere klachten heeft die passen bij Covid 19 ( neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) 
blijft hij/zij thuis.  
 
3) alle kinderen blijven thuis als een volwassene in het gezin bovenstaande klachten heeft. Het 
is dan belangrijk dat zowel de ouder als het kind getest worden. Neem hiervoor contact op 
met de GGD. Zolang de uitslag van de test nog niet bekend is blijven alle gezinsleden thuis. 
 
4) als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 graden en/of 
benauwdheidsklachten heeft dan mag de leerling niet naar school.  
 
5) leerlingen mogen weer naar school zodra iedereen in het gezin 24 uur klachtenvrij is.  
 
6) als iemand in het huishouden positief getest is moet de leerling (samen met de gezinsleden) 
na de positieve uitslag 10 dagen thuisblijven.  
 
NB als iemand uit het huishouden (vader, moeder, broer, zus, 
etc.) alleen lichte verkoudheidsklachten heeft (en geen koorts) 
dan mag de leerling zonder klachten gewoon naar school 
komen.  
 
Met vriendelijke groet “huisartsenpraktijk Hut"  
 
 
 
 



 

 

Gebruik 06-nummers 
Tijdens de afgelopen periode van (gedeeltelijk) thuisonderwijs hebben de teamleden 
(noodgedwongen) ook vaak contact gelegd met ouders/leerlingen via de eigen mobiele 
nummers. Deze noodzaak is op dit moment niet meer aanwezig. Graag verzoeken we u dan 
ook om via deze mobiele nummers niet meer met de leerkrachten te communiceren (app, sms 
of bellen). U kunt het beste na schooltijd telefonisch contact opnemen via het vaste nummer van 
school. Ook kunt u een mailtje sturen met het verzoek om teruggebeld te worden. Op de 
werkdagen zullen de collega’s hier zo spoedig mogelijk op reageren. Omdat het om privé-
nummers gaat verzoeken we u ook om deze (als u ze heeft opgeslagen) uit uw mobiele 
telefoon te verwijderen. 
We zijn ons momenteel aan het oriënteren op een 
andere wijze van communicatie met ouders met de 
zogenaamde Parro-app. Hiermee kunt u tijdens 
kantoortijden individuele vragen/ berichtjes sturen 
die niet gekoppeld zijn aan de mobiele nummers. 
Zodra we hierover een besluit hebben genomen 
zullen we u hierover verder informeren. 
 
 
Stand van zaken nieuwbouw 
Vlak voor de vakantie heeft u vanuit de gemeente een flyer met informatie ontvangen over de 
nieuwbouw van de school/dorpshuis. Op dit moment lopen de verschillende aanbestedingen 
en loopt de procedure rondom de omgevingsvergunning. In de zomer doken wat 
“verontrustende” berichten op over de vertraging m.b.t. de verplaatsing van de scouting naar 
de nieuwe locatie. Vanuit de gemeente hebben we de toezegging ontvangen dat dit proces 
(verplaatsing scouting) geen vertraging zou opleveren voor de start van de nieuwbouw. 
Vooralsnog gaan we er dus nog steeds van uit dat dit najaar de bouw zal starten. 
Zie ook: 
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Werk_in_uitvoering/Projecten_in_uit
voering/Tuk/Nieuwbouw_basisschool_t_PuzzelsTuk_en_dorpshuis_Tuk 

 
 

Activiteiten 
We zijn het schooljaar gestart in de wetenschap dat veel activiteiten nog niet op de “oude” 
manier kunnen plaatsvinden. Zo kunnen we de inloopmiddag van ouders waarbij de leerlingen 
een rondleiding geven en de leerkrachten informatie geven over het schooljaar niet in deze 
vorm plaats laten vinden. In plaats hiervan ontvangt u komen de week de informatie over het 
komende schooljaar digitaal. Ook de schoolreizen die normaliter aan het begin van het 
schooljaar worden gepland zullen we later in het jaar inplannen. Uiteraard houden we u via 
de nieuwsbrief en/of klasbord op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 

 


