Onderwerp: Aangescherpt advies RIVM coronavirus
Abbenbroek, 5-3- 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Recent heeft u van ons een informatiebrief ontvangen over de manier waarop onze scholen omgaan met het
coronavirus. De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Hierbij brengen wij u op de hoogte
van het aangescherpte advies van het RIVM.
Aangescherpt advies RIVM
Het RIVM adviseert mensen die naar een gebied zijn gereisd met veel besmettingen en (lichte)
verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, thuis te blijven en contact met anderen te beperken. Het RIVM
houdt een actueel overzicht bij van de gebieden die het betreft en verwijzen u voor meer informatie naar
onderstaande links:



Meer informatie rijksoverheid.nl/coronavirus/veelgestelde vragen onderwijs
Meer informatie RIVM.nl/coronavirus/vragen-antwoorden

Wanneer uw kind thuishouden?
Wij vragen u om uw kind thuis te houden als uw kind:
 Verkoudheidsklachten en/of koorts heeft
 en de afgelopen twee weken in een land/regio is geweest met wijdverspreide verspreiding van het
coronavirus
 of wanneer uw kind huisgenoot is van een patiënt met coronavirus.
De genoemde klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus, waarbij het thuishouden is bedoeld om goed
uit te zieken en anderen niet te besmetten. Uiteraard is het in deze situatie belangrijk om telefonisch contact
op te nemen met de huisarts.
Het RIVM benadrukt verder ook het volgende. Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je
je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon
griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.
Wij houden de berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee de scholen rekening
moeten houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen.
Wij vertrouwen dat deze informatie voor dit moment voldoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurders,
Ingrid van Doesburg, Maarten Groeneveld, Henk de Kock, Menno van Riel en Harry Timmermans.

