Kampen, 12 maart 2020
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust. Hier is vanmiddag een persconferentie over geweest. Daaruit is
gebleken dat het momenteel niet nodig is om de scholen te sluiten. De scholen blijven open.
Het RIVM en het kabinet hebben vandaag besloten om tot 31 maart de volgende maatregelen te nemen:
• Iedereen in Nederland met een verkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts moet thuisblijven
totdat de klachten over zijn. Als de klachten erger worden, moet de huisarts worden gebeld.
• Evenementen waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn worden per direct allemaal afgelast.
• Het advies is om bezoek aan kwetsbaren te vermijden.
• Iedereen moet zoveel mogelijk thuiswerken. Werkbijeenkomsten voor meer dan 100 personen mogen
niet meer plaatsvinden.
Er moet zeer kritisch gekeken worden naar centrale bijeenkomsten. Per activiteit beoordelen we in school of
die door kan gaan, er een alternatief mogelijk is of dat een activiteit wordt afgelast. Dat zullen wij ook blijven
doen en wij informeren u daar geregeld over.
Het betekent voor onze school dat de afsluitende activiteit van de projectweek volgende week donderdag
uitsluitend met de leerlingen wordt gehouden. Met pijn in ons hart hebben we besloten om ouders en anderen
hier niet bij aanwezig te laten zijn. Dat vinden wij ontzettend jammer en we hopen op uw begrip.
Wij herhalen de hygiëneregels dagelijks met alle kinderen. Hoesten en niezen in de elleboog, handen vaak
wassen met zeep en neus snuiten in een papieren zakdoek. Geef uw kind(eren) a.u.b. papieren zakdoeken mee.
Er blijft natuurlijk extra aandacht voor hygiëne in de school:
• Bij alle kranen in de lokalen en toiletten staat Dettol-zeep en er zijn papieren handdoeken.
• Lichtknopjes, deurgrepen en kranen worden extra vaak gereinigd met ontsmettingsdoekjes.
• Het schoolfruit wordt geschild en gesneden aangeboden en uitgedeeld door de leerkracht. Leerlingen
pakken dus niet zelf fruit vanuit een gezamenlijke schaal of mand.
• Voor verjaardagstraktaties geldt: voor zowel kinderen als leerkrachten zijn onverpakte traktaties niet
toegestaan.
Volwassen zijn ongerust en ook kinderen kunnen bang worden voor het Coronavirus. Ons advies: praat hier
met uw kind(eren) over en geef uitleg. Op het internet vindt u verschillende tips hoe u dat het beste kunt doen.
De belangrijkste informatie op een rijtje:
• Zieke kinderen of kinderen met klachten als verkouden, hoofdpijn, hoesten, koorts etc. mogen echt
niet naar school. Bij twijfel: thuishouden. Als wij klachten constateren, nemen wij contact met u op om
uw kind op te laten halen.
• Deze maatregel geldt ook voor leerkrachten en andere teamleden. Leerkrachten die ziek zijn of deze
klachten vertonen, moeten dus ook thuisblijven. Zij zullen lang niet in alle gevallen vervangen kunnen
worden. Daardoor kan het voor gaan komen dat er lesuitval ontstaat.
• Raadpleeg bij twijfel de GGD en de website van het RIVM.
Om alle risico’s zoveel mogelijk te beperken, vragen wij aan iedereen voor wie dit mogelijk is, om buiten het
schoolgebouw afscheid te nemen van uw kind(eren) en niet mee te lopen naar de klas als dat niet nodig is.
Hartelijke groeten,
ook namens alle teamleden,
Natasja van Wijngaarden
Locatiedirecteur obs Het Meerrijk
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