Enschede, 13 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
In deze brief informeren we u over de maatregelen in verband met het coronavirus en welke
gevolgen dit heeft voor de school van uw kind(eren). We willen u, op basis van de informatie zoals
die op dit moment bekend is, zo volledig en duidelijk mogelijk informeren. Indien er nieuwe
ontwikkelingen zijn, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus. De huidige maatregelen (13 maart 2020) zijn te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreidingcoronavirus-in-nederland .
Stichting Consent, Stichting KOE en VCO Oost-Nederland volgen gezamenlijk de richtlijnen van de
overheid en zijn continu in nauw contact met de PO-Raad, GGD en andere betrokken instanties. Voor
de scholen en u als ouder(s) betekenen de huidige maatregelen dat:
•
•
•
•
•
•

Kinderen met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis of worden
naar huis gestuurd.
Binnen de scholen richten we ons alleen nog maar op lesactiviteiten. Andere activiteiten
zoals vieringen, projecten en toernooien worden vooralsnog tot 1 april a.s. geannuleerd.
Gymlessen worden met ingang van maandag 16 maart a.s. vooralsnog tot 1 april a.s.
geannuleerd.
Pauzes op het plein worden zoveel mogelijk gescheiden of in kleine groepen georganiseerd.
Medewerkers met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis. Indien
mogelijk werken deze medewerkers thuis.
Ouders die echt geen opvang hebben bieden we, binnen onze mogelijkheden en met
inachtneming van de veiligheid, opvang op school. Indien de gehele school gesloten is, is er
geen opvang mogelijk.

Met vragen kunt u terecht bij de schoolleiding.
Tot slot: dit is een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit van iedereen vraagt. Daarbij beseffen wij
ons ook dat speculatie en discussie de nodige druk op het onderwijs en de scholen legt. Het is dan
ook belangrijk te blijven handelen op basis van feiten en richtlijnen. Als scholen zijn we er voor onze
leerlingen en elkaar en zullen we op een positieve manier onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen.
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