
 

 
 Geachte ouders, 
  
We gaan ervan uit, dat u als  ouder zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen omtrent het 
Corona-virus, hierover praat met uw kind en zelf passende maatregelen treft. 
Als school nemen we voorlopig, wachtend op verdere instructies van het Ministerie en/of ons 
Schoolbestuur, de volgende maatregelen: 

 In de klas wordt aan de kinderen uitgelegd dat we tot nader order geen handjes geven 
en/of omhelzingen. 

 Onze oudervereniging zorgt ervoor  dat we in elke klas en bibliotheek sanitizers kunnen 
plaatsen. Gezien de enorme vraag hiernaar door kantoren, hotels, tehuizen, scholen 
e.a., zijn we pas volgende week aan de beurt voor plaatsing van de sanitizers. Misschien 
een idee om desgewenst uw kind zelf een sanitizer mee te geven naar school in de 
tussentijd? Of natte doekjes met meer dan 60% alcohol. 

 Misschien kunt u uw kind een fles water meegeven? Het is niet ondenkbaar dat we in 
de toekomst het drinken bij de koelers zullen moeten verbieden. 

 Zolang we geen sanitizers hebben, zorgt onze oudervereniging voor aanschaf van rollen 
papier om handen te drogen. In elke klas is er reeds een jaar een dispenser met zeep.  

 Gelieve ons gelijk op de hoogte te stellen indien uw kind of iemand thuis bepaalde 
symptomen vertoont. (hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden) Laat uw kind dan 
thuisblijven in afwachting van advies van de arts. Wij zullen u ook gelijk waarschuwen. 

 Laat u ons weten als u naar het buitenland bent geweest (waar het virus is 
geconstateerd) of u/uw kind in contact is geweest met iemand die naar zo’n land is 
geweest. 

Onze overheid heeft gisteren een negatief reisadvies afgekondigd naar bepaalde landen. We 
gaan ervan uit, dat u dit respecteert. 
 
We hopen en bidden dat het allemaal reuze meevalt, en geloven wel dat we goed voorbereid 
moeten zijn. 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 
 M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 
 

 


