
 

INFOBRIEF m.b.t. Coronavirus, 2 maart 2020. 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Gisteren ontving u een algemene brief over de richtlijnen inzake het coronavirus. In deze brief 

schreef ik dat er nog geen positief geteste mensen in Helmond waren. Vandaag bleek inmiddels dat 

wel het geval te zijn. Het betreft een gezin uit Helmond waarvan de kinderen geen leerling zijn op 

onze school. In deze brief informeren we u over de voortgang en de maatregelen die we nemen, in 

afstemming met de GGD, om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.  

We zijn verplicht de landelijke richtlijnen van de GGD en het RIVM te volgen!  

 
Hebt u luchtwegklachten? Moet u getest worden?  
Mocht u klachten hebben (koorts én hoesten of kortademigheid), neemt u dan telefonisch contact 
op met uw huisarts. Uw huisarts kan met de GGD overleggen of het nodig is onderzoek op het 
coronavirus in te zetten. Dit geldt zowel voor uzelf als uw kind(eren)!  
 
Wat kan worden gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?  
Het belangrijkste dat iedereen kan doen om verspreiding te voorkomen is eenvoudig. Deze 
maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd 
belangrijk om deze op te volgen. De maatregelen zijn:  
• Was je handen regelmatig en goed.  
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes.  
 

Op dit moment hebben we nog geen andere richtlijnen van de GGD ontvangen zoals bijvoorbeeld 

kinderen thuislaten, de school sluiten, elkaar niet aanraken, enz. Wij vragen u uw kind(eren) alert te 

laten zijn op bovenstaande maatregelen en deze thuis ook door te voeren.  

Maak de kinderen niet bang of paniekerig en probeer vooral uw eventuele eigen angst niet op uw 

kinderen te projecteren.  

Morgen zal er in de klas aandacht besteed worden en voorlichting gegeven worden door de 

leerkracht over het virus. We hebben vandaag de (stoffen) handdoeken uit het lokaal verwisseld voor 

papieren handdoekjes. In elke klas is ook zeep aanwezig zodat iedereen zijn handen goed en met 

zeep kan wassen. Daarnaast hebben we de drinkbekers uit het lokaal gehaald en zijn er in elke klas 

voldoende (papieren) tissues voor het snuiten van de neus. 

We willen u vragen om uw zoon/dochter een eigen (afsluitbare) drinkbeker mee te geven, dus ook 

op de dagen (woe en vrij) dat er geen overblijven is. 

We blijven alert! De GGD houdt ons op de hoogte en mochten er andere maatregelen nodig zijn, dan 
volgen wij deze uiteraard op. In geval van een specifieke situatie of vraag nemen wij contact op met 
de GGD. U kunt zelf ook contact opnemen met de GGD mocht u vragen hebben over het coronavirus. 
Het telefoonnummer van de GGD voor vragen over het coronavirus is 088 0031 100 en op de website 
van de rijksoverheid staat tevens meer actuele informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
Mocht de situatie zich wijzigen dan wordt u meteen opnieuw geïnformeerd. 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 

heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

