Aan: ouders
Onderwerp: Coronavirus
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vorige week hebben we u geïnformeerd over het Coronavirus. We kunnen ons voorstellen dat de
situatie u bezighoudt en dat u zich wellicht zorgen maakt over besmetting van uw kind. Via deze brief
wil ik u daarom graag verder meenemen in de wijze waarop Sprengeloo en de Veluwse
Onderwijsgroep omgaan met de situatie.
Er is door de Veluwse Onderwijsgroep meteen na de voorjaarsvakantie een kernteam gevormd dat
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt en nadenkt over mogelijke scenario’s als gevolg
van het coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en onderhouden
nauw contact met instanties zoals de VO-raad.
Advies
Als u met uw kind op vakantie bent geweest in een gebied met coronabesmettingen of in contact
bent geweest met personen die besmet zijn, dan adviseren we u om de gezondheid van uzelf en uw
kind goed in de gaten te houden. Neem bij twijfel over de gezondheid contact op met uw huisarts.
Zijn er geen gezondheidsklachten binnen uw gezin? Dan is er volgens de RIVM en GGD geen reden
om uw kind niet naar school te laten gaan.
Aandacht voor hygiëne
In onze lessen wordt aandacht besteed aan hygiënemaatregelen en in onze school hangen posters
met deze boodschap:
Regelmatig handen wassen;
Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
Gebruik van papieren zakdoekjes;
Geen handen schudden.
Excursies en reizen
Voor Sprengeloo staat er de komende periode een aantal excursies/reizen gepland. Een week
voorafgaand aan de excursie/reis wordt bepaald of deze doorgang kan vinden. In navolging van het
advies van het RIVM is ons uitgangspunt dat de excursie/reis gewoon kan doorgaan, tenzij de
bestemming een risicogebied is of nabij een risicogebied ligt.
Vragen
Er is momenteel geen aanleiding om onze school te sluiten of andere maatregelen te nemen. Mocht
hierin iets veranderen, dan zullen we u hier direct over informeren. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
G. van Dijken

