29-9-2020
Beste ouders/verzorgers,
Eerder dan verwacht ontvangt u een update met een aantal belangrijke mededelingen
rondom Covid19. Mocht u hier vragen over hebben kunt u uiteraard altijd contact met
mij opnemen.
Positieve test
We hebben het bericht gekregen dat een van onze leerkrachten positief is getest op
corona. De risico’s lijken klein, maar willen dit toch zeer serieus nemen en u hierover
verder informeren.
Afgelopen donderdag kreeg de leerkracht klachten, waarna ze niet meer gewerkt heeft
op school. We hebben hierover contact gehad met de GGD en naar aanleiding daarvan
volgen we de richtlijnen die op de site van de GGD staan:






De GGD hanteert de volgende stelregel voor ‘nauw contact’: dit is contact binnen
de 1,5 meter voor tenminste 15 minuten. Dit is bij collega’s en kinderen niet het
geval geweest.
Wees extra alert of uw kind klachten ontwikkelt.
Als uw kind klachten ontwikkelt blijft hij/zij thuis, pleeg overleg met uw huisarts.
Houden de klachten 24 uur aan, kunt u overwegen om uw kind te laten testen,
houd in elk geval uw kind thuis tot de klachten zijn verdwenen

U kunt de volledige richtlijnen hier lezen mocht deze link bij u niet werken kunt u ook de
volgende link in uw browser plakken: https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patientonderwijs-kindercentra
Extra informatie
De ouders van de kinderen die bij de leerkracht in de klas zitten ontvangen nog een
aparte mail met daarin aanvullende informatie welke in grote lijnen hetzelfde zal zijn. Tot
dusver is er geen reden om een klas thuis te laten. Mocht dit veranderen hoort u
uiteraard spoedig van ons. Bij alle beslissingen overleggen we met de GGD.
Een blik vooruit
Voor de Landman is dit de eerste keer dat het virus in het team zo dichtbij komt. Echter is
het risico natuurlijk altijd aanwezig. Dat zien we ook nu. We doen ons uiterste best om de
richtlijnen te volgen en blijven met z’n allen uiterst voorzichtig. We merken dat dit ook
geldt voor de ouders van de Landman. Alle huidige maatregelen bij verder van kracht.
De temperatuur
We zorgen op school voor extra ventilatie door ramen en deuren open te zetten. Dit
betekent dat het wat kouder is dan normaal. We vragen u daarom om uw kind een extra
vest mee te geven zodat leerlingen altijd even iets extra’s aan kunnen trekken.
Nogmaals: bij vragen, twijfels of zorgen…bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine
Directeur bs. Dr. Landman

