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Aan de ouder(s)/verzorger(s)

Geachte ouders/verzorgers,

Op onze school zijn op dit moment géén besmettingen van leerlingen of medewerkers
met het coronavirus. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dat betekent
dat we extra aandacht besteden aan hygiëne. Concreet houdt dat in dat we op school:

- geen handen geven;

- niesen/hoesten in elleboogholte;
- papieren zakdoekjes gebruiken;
- vaak en lang handen wassen.

Bovendien zijn we alert op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. Ook
houden we nauw contact met andere organisaties die mede gebruik maken van ons
gebouw.

We vragen u als ouder om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te blijven
houden en de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. We vragen u ook om de
school op de hoogte te brengen als er sprake van is dat uw kind in overleg met de GGD
in thuisisolatie moet verblijven of door de GGD Betest wordt op het coronavirus.

Mocht een leerling of medewerker positief worden getest op het coronavirus, dan zal de
school u hiervan direct op de hoogte brengen. We geven dan uiteraard ook aan hoe we
handelen en of uw kind naar school kan komen.

ln de nabije toekomst staan er verschillende reizen naar het buitenland op de planning.
Wij beraden ons op dit moment over het al dan niet door gaan van deze reizen en hopen
u daar volgende week definitief over te berichten.

Op de website staat de meest actuele informatie over de situatie op onze school. Houd
deze dus goed in de gaten. Voor algemene vragen over het coronavirus heeft het RIVM-
telefoonnummer 0800-1351 opengesteld. Voor specifieke vragen aan de school kunt u
contact opnemen met
Hanneke de Vriend, vrih @sta nislascol leee.nl 015-7506050.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,
Sonja de Kreij, rector
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