
 

                                                                                                                                          Den Haag,  05 juni 2020 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Maandag a.s. is het zover. Alle kinderen gaan weer tegelijk naar school. Dat is goed nieuws. Wij 

verheugen ons erop om weer iedereen  op school te zien.  

De lestijden zijn van 8.30u tot 14.00u. 

Denkt u eraan om uw kind een lunch mee te geven? 

Wij hebben u vorige week een brief gestuurd met alle afspraken en uitgangspunten erop. 

Leest u deze brief alstublieft (nogmaals) goed door.  

Hij staat ook op onze site ; www.basisschooljeroen.nl onder het kopje: laatste Coronanieuws. 

Hieronder leest u wat u kunt doen om de verspreiding van Corona te voorkomen en wat te doen als 

iemand ziek is in het gezien:  

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

• Was vaak je handen met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

Ben je ziek? 

• Blijf thuis als je één of meer van deze klachten hebt: 

verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping).  

Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) of benauwdheid? Dan blijft het 

hele gezin thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 

Als u uw kind ziekmeldt, zullen wij u altijd vragen naar het ziektebeeld. Hierbij is het belangrijk om te 

melden of uw kind koorts heeft.  

Indien de leerkracht van uw kind ziek is, dan blijven de kinderen thuis. Wij kunnen geen andere 

leerkracht in de groep zetten ter vervanging i.v.m. de huidige richtlijnen. Het is even niet anders. 

 

http://www.basisschooljeroen.nl/


Verspreid over de gangen in school komen torens met desinfecterende gel te staan. Op deze manier 

kunnen de kinderen snel hun handen reinigen en het lokaal binnen gaan. 

Wilt u bij het halen en brengen van uw kind(eren) alstublieft op tijd zijn. Dat voorkomt opstoppingen 

bij de diverse ingangen. Denk ook buiten de poort aan de 1,5 meter afstand voor uw eigen 

gezondheid.  

Op de kalender staat dat op maandag 22 juni de school dicht is vanwege een studiedag. Dat komt te 

vervallen. Op 22 juni is de school gewoon open en krijgen de kinderen les. 

Al eerder gezegd; wij denken na over hoe met de teveel betaalde ouderbijdrage en overblijfgeld om 

te gaan. Daar krijgt u binnenkort een aparte brief over. 

Samen met gaan we ervoor zorgen dat de kinderen nog een leuke en leerzame zes weken op school 

krijgen. 

Vriendelijke groet 

Gerard van Vliet 

Directeur basisschool Jeroen  

 

 

 

 

 


