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Geachte ouders/ verzorgers,
Vrijdag jl. hebben wij u een brief gestuurd met informatie hoe te handelen als u in de
afgelopen week in een Corona-risicogebied bent geweest.
Onze informatie aan u van vrijdag jl. was gebaseerd op adviezen van het RIVM en de
GGD Haaglanden.
In verband met de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus in Nederland, zijn wij
als schoolbestuur van mening dat het wenselijk is om per school een inventarisatie te
hebben van leerlingen en ouders die de afgelopen week in een risicogebied zijn
geweest.
Daarom het volgende verzoek aan u:
Bent u de afgelopen week in een Corona-risicogebied geweest, neemt u dan contact op
met de school vóórdat u maandag a.s. uw kind naar school stuurt/brengt.
De school maakt een inventarisatie van kinderen die in risicogebieden zijn geweest en
zal deze leerlingen extra goed in de gaten houden.
Zodra een leerling klachten vertoont die wijzen op de klachten die bij het Coronavirus
horen, zullen wij contact met u opnemen en wordt u verzocht uw kind direct op te
komen halen.
Op deze wijze hopen we eventuele besmetting met Corona vroegtijdig in beeld te
hebben en het risico op besmetting van anderen in de school zo klein mogelijk te
houden.
Risicogebieden zijn:
-Noord Italië: de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte)
-China (inclusief Hong Kong en Macau)
-Zuid Korea
-Iran

Voort zullen wij direct vanaf maandag in de scholen aandacht besteden aan de
voorzorgsmaatregelen die RIVM en Rijksoverheid adviseren om eventuele overdracht
van virus te voorkomen:
-regelmatig handen wassen
-kinderen leren te niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog
-gebruik van papieren zakdoekjes.
Vriendelijk verzoek om ook thuis toepassing van deze voorzorgsmaatregelen met uw
kinderen te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Drs G.J. van Drielen
Voorzitter College van Bestuur

