
 

Lunteren, 13 maart ‘20 
Betreft: maatregelen m.b.t. het coronavirus 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Het kan u niet ontgaan zijn dat in ons land en wereldwijd de zorgen toenemen over de 
toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. De regering heeft gisteren een 
uitbreiding van het aantal maatregelen afgekondigd. De maatregelen zijn erop gericht dat 
mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven.   
 
We willen u graag informeren over deze nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking 
tot het coronavirus en de gevolgen daarvan voor het onderwijs/opvang van uw kind(eren). 
 
Op advies van de overheid blijven onze scholen en peuterspeelzaal (in ieder geval voorlopig 
nog) open. Er is momenteel geen aanleiding om de school/opvang te sluiten of andere 
maatregelen te nemen. We blijven natuurlijk extra aandacht besteden aan de hygiëneregels. 

We willen u vragen om de gezondheid van uw kind(eren) goed in de gaten te houden. Heeft 
uw kind last van hoesten, verkoudheid en/of koorts, houdt uw kind dan uit voorzorg thuis om 
het besmettingsrisico te beperken. Meld uw kind ziek op de manier waarop u dat gewend 
bent.  

Op het advies van de overheid kan het zijn dat leerkrachten/pedagogisch medewerkers niet 
mogen komen werken omdat zij klachten hebben zoals hierboven beschreven. In dat geval 
proberen we vervanging te regelen. Mocht dit echt niet lukken dan zijn wij genoodzaakt de 
groep naar huis te sturen. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden. We zullen u dan 
z.s.m. via Parro informeren.  

Indien aan de orde zullen we u zo snel mogelijk informeren over eventuele gevolgen voor 
geplande schoolactiviteiten de komende periode. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe 
maatregelen vanuit de overheid, RIVM en/of GGD. In de bijlage treft u het aangepaste 
protocol. 

We vertrouwen op uw medewerking en uw begrip voor deze besluiten. Wij blijven alert en 
nemen onze verantwoordelijkheid op basis van de adviezen van deskundigen en 
binnen het kader dat de overheid ons voorhoudt. Tegelijk bevestigt de voortgaande 
ontwikkeling van de epidemie hoe beperkt onze grip op het leven is en hoezeer wij afhankelijk 
zijn van de zorg en bescherming van onze Hemelse Vader. 
 
Met vriendelijke groet,  
Albert van der Blom  
Henk Drost  
 


