
           
 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 
Waarschijnlijk hebben jullie al kennis genomen van de aangescherpte maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Deze werden vanmiddag bekend gemaakt. De maatregelen 
illustreren de ernst van de wereldwijd ontstane situatie. Onze leidraad blijft dat wij de besluiten en 
adviezen van de regering en het RIVM blijven volgen. Dit betekent dat onze school open blijft, tenzij er 
op een gegeven moment een ander advies wordt gegeven. 
 
Voor ons IKC zijn bij deze aangescherpte maatregelen drie adviezen van belang: 
1. Kinderen moeten thuis blijven bij klachten over neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Dit 

advies geldt ook voor ouders die hun kinderen naar school brengen en voor onze eigen teamleden.  
2. Vermijd sociale contacten. Dat is in onze school natuurlijk niet mogelijk, maar hou het wegbrengen 

van jullie kind in de klas zo kort mogelijk. Als jullie kind zelfstandig naar school kan komen, 
stimuleer dat dan en breng jullie kind niet naar school als dat niet nodig is. 

3. Evenementen met meer dan 100 personen worden verboden. We zullen nagaan of hiervan de 
komende tijd sprake is in onze school en zo ja, dan volgen we dit advies.  

 
Deze nieuwe maatregelen roepen net als bij jullie ook bij ons nog veel vragen op. Wat gebeurt er als 
een leerkracht niet kan komen werken? Wanneer vertoont mijn kind de genoemde ziektesymptomen? 
Wat te doen als een gezinslid wel verkouden is of koorts heeft, maar mijn kind niet? Op deze vragen 
kunnen wij nu geen eenduidig antwoord geven. Net als voor jullie is dit voor ons een nieuwe situatie. 
Wij houden het continu in de gaten en waar nodig ondernemen we acties en informeren wij jullie 
daarover.  

 
De nieuwe maatregelen zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland 

 
Wij gaan ons in het team beraden of bovengenoemde adviezen moeten leiden tot meer specifieke 
afspraken met de kinderen, jullie en in ons team. Zoals gezegd, wij blijven alle ontwikkelingen op de 
voet volgen. Mochten zich weer iets nieuws aandienen, dan worden jullie daarover natuurlijk direct 
geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Mede namens het IKC-team, 
 
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 
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