Brielle, 5 maart 2020

Nieuwsbrief 12

Beste ouders/verzorgers:
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief. U kunt ook een kijkje nemen op onze website
www.speciaalonderwijsbrielle.nl Hierop staan niet alleen de nieuwsbrieven maar ook andere
actuele informatie.

Coronavirus:
Op school besteden wij meer aandacht aan hygiëne en zijn wij uiteraard alert. Inmiddels
heeft u een uitgebreide informatiebrief over het coronavirus ontvangen. Onderstaand volgt
de laatste, aangepaste, informatie vanuit het 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.

Diploma’s en certificaten:
Op de vrijdag voor de vakantie hebben de leerlingen van het SO en het VSO, die mochten
afzwemmen, hun diploma of certificaat in ontvangst mogen nemen.
Wij feliciteren hen met hun welverdiende prestatie.

Villa Zebra:
Op dinsdag 24 maart en donderdag 9
april brengen de leerlingen van het
SO een bezoek aan Villa Zebra in
Rotterdam. Villa Zebra is een
kindermuseum waar van alles te zien
en te doen is. De groepen zullen een
educatief programma volgen tijdens
hun bezoek.
Een touringcar zorgt voor het vervoer heen en terug naar Villa Zebra. De leerlingen zijn tijdig
terug op school, zodat zij gewoon met de taxi mee naar huis kunnen.
Voor meer informatie over dit leuke museum kunt u kijken op:
https://www.villazebra.nl/

Belangrijke data voor in de agenda:

Dinsdag

17 maart studiedag SO en VSO

Alle leerlingen vrij

Woensdag

1 april Brielle feest

Alle leerlingen vrij

Woensdag

8 april ouderavond VSO

Thema seksuele voorlichting

Vrijdag

10 april t/m maandag 13 april

Paasweekend

Maandag

20 april t/m dinsdag 5 mei

Meivakantie

