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Maurik, 12 maart 2020
Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren omtrent coronavirus
Beste ouders, verzorgers,
Naar aanleiding van de persconferentie over het coronavirus stuur ik u deze brief.
We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM/GGD
Zoals in een eerdere brief is aangegeven, volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het RIVM
geeft aan dat scholen en kinderopvang open kunnen blijven. Volgens het kabinet en het RIVM lopen
jongeren en kinderen niet het grootste risico.
Betekenis van de aangescherpte richtlijnen van het RIVM/GGD
Het RIVM heeft de richtlijnen voorlopig tot 1 april aangescherpt. Dit betekent het volgende:
• Kinderen met klachten zoals neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en daarbij eventueel
koorts gaan niet naar school.
• Grote evenementen worden afgelast. Voor ons betekent deze richtlijn dat wij per activiteit bekijken
of die wel/niet plaats kan vinden.
Leerkrachten zijn ook mogelijk ziek
Ook voor de leerkrachten gelden aangescherpte richtlijnen. Hierdoor bestaat de kans dat de
leerkracht van uw kind ook thuis moet blijven. Aangezien er een zeer beperkt aantal invalleerkrachten
beschikbaar is, kan dit betekenen dat uw kind niet naar school kan. Mocht dit het geval zijn, dan wordt
u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. We vragen om uw begrip.
Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting met corona bij uw kind of een ander gezinslid worden
geconstateerd of geconstateerd zijn, dan vragen we u om hiervan direct melding te maken bij de
schoolleiding.
Wij volgen de berichten nauwkeurig
De berichten over het coronavirus volgen wij nauwkeurig. Iedere dag wordt bekeken welke boodschap
het RIVM geeft en waar nodig passen wij onze richtlijnen hierop aan.
Vragen en opmerkingen
Meer informatie over het virus vindt u op de hieronder vermelde websites van het RIVM en de GGD.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://ggdgelderlandzuid.nl/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus-in-china/
We gaan er vanuit met deze brief goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, dan
kunt u terecht bij de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
Krista van Vreeswijk
directeur-bestuurder
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