Aan alle ouders, verzorgers van de leerlingen
van Elan Onderwijsgroep
Betreft: Coronavirus
Stiens, 12 maart 2020

Geachte ouders, verzorgers,
Vanmiddag heeft de regering opnieuw een persconferentie gehouden over het Coronavirus. Hierin
zijn aanvullende maatregelen afgekondigd die te maken hebben met het Coronavirus. In deze
nieuwsbrief willen wij u informeren welke gevolgen dit heeft voor de scholen van Elan
Onderwijsgroep.
In de persconferentie werd duidelijk dat het niet nodig is dat de scholen op dit moment worden
gesloten. Hierin volgt Elan Onderwijsgroep de richtlijnen die door de overheid zijn verwoord. Het
bestuur volgt verder de richtlijnen die door het RIVM en de lokale GGD worden afgegeven over het
Coronavirus. Als Elan Onderwijsgroep gaan we op dit moment op de volgende manier om met het
Coronavirus.
1. Leerlingen of personeelsleden met milde gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen,
verkoudheid of koorts worden opgeroepen om thuis te blijven en uit te zieken. Dit is een
preventieve maatregel om te voorkomen dat ook anderen in de omgeving eventueel ziek
zouden worden.
2. Wanneer u als ouder, verzorger te maken heeft met milde klachten in uw gezin of
thuissituatie, wordt u gevraagd om in overleg met de school uw kind thuis te houden.
3. Lessen worden gegeven in de scholen van Elan Onderwijsgroep. Eventuele excursies of
andere buitenschoolse activiteiten kunnen worden opgeschort, de beslissing hiervoor ligt bij
de school van uw kind.
4. Om eventuele besmettingen in de school te voorkomen wordt aan u gevraagd, als dit
mogelijk is, buiten de school afscheid te nemen van uw kind.
Wanneer een meester of juf zich ziekmeldt, proberen we vervanging te zoeken voor deze groep. Het
kan echter ook zijn dat we moeten besluiten een groep naar huis te sturen als er geen vervanging is.
Mocht dit zo zijn dan wordt u hierover door de school van uw kind nader geïnformeerd.
Mocht u twijfelen over een situatie, neem dan contact op met de school van uw kind.
Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mark Vrolijk
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