AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS

Zevenaar, 13 maart 2020

Onderwerp
Kenmerk

Maatregelen rondom het coronavirus
2020-068-LN-CvB

Geachte ouders en verzorgers,
Gisteren is door het kabinet bekend gemaakt dat er een aantal aanvullende maatregelen zijn
getroffen om verspreiding van het Covid19 virus, beter bekend als het Corona virus, zo veel mogelijk
in te dammen.
Alle scholen van LiemersNovum zullen gehoor geven aan de oproep van de overheid en de
maatregelen die de overheid treft. De maatregelen gelden in elk geval tot 31 maart a.s., in heel
Nederland. Deze maatregelen raken ook onze scholen.
-

-

Scholen blijven open, omdat de impact van sluiten op de economie, zorg en veiligheid te
groot is (omdat ouders dan thuis moeten blijven) en de effecten van sluiting op het
voorkomen van besmetting klein.
Er vinden geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen (week- en maandsluitingen) plaats.
Kinderen met klachten aan de bovenste luchtwegen moeten thuisblijven. Dus verkouden
kinderen mogen niet naar school!
Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers van de school.

Alle directeuren zijn hedenmorgen bijeengekomen om de maatregelen met elkaar af te stemmen.
- Wanneer er bij afwezigheid van een (groeps-)leraar geen vervangende leraar is, worden er
geen groepen meer opgedeeld. Het opdelen zorgt voor (over-) volle klassen en kinderen die
dicht opeengepakt zitten in een kleine ruimte. Dat achten wij in deze omstandigheden niet
verantwoord. In dat geval worden de kinderen dus naar huis gestuurd.
- Als er zich ’s morgens vroeg zo’n situatie voordoet, wordt u gevraagd uw kinderen thuis te
houden. Als dit onmogelijk is, zal de school die eerste dag voor opvang zorgen.
- We willen voorkomen dat er te veel kinderen en ouders tegelijk in de klaslokalen zijn. We
vragen u uw kinderen te begeleiden tot de voordeur van de school, waar ze zelfstandig
doorlopen, dan wel worden opgehaald door medewerkers van de school.
- Om onnodig fysiek contact te voorkomen worden sport-, gym- en zwemlessen in deze
periode niet gegeven.
- De personeelsdag van LiemersNovum die gepland stond voor woensdag 25 maart a.s. gaat
niet door. Alle kinderen zijn die dag wel vrij.
- TechnoPlaza, waar kinderen van de bovenbouw regelmatig naar toe gaan, is gesloten.
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Uiteraard blijven alle eerdergenoemde maatregelen die door de overheid, GGD en het RIVM worden
geadviseerd van kracht.
We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen maatregelen treffen en u daarover informeren
wanneer de omstandigheden daarom vragen. We hanteren het advies van de overheid, GGD en
RIVM als leidraad.
Nadrukkelijk is tijdens de persconferentie door de minister-president gewezen op het belang van het
openhouden van de scholen. Naast de grote maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid van
goed onderwijs, is dus ook het economische belang van scholen hiermee nog eens benadrukt. De
waardering en erkenning voor onze leraren neemt hiermee juist ook in dit soort tijden alleen maar
toe!
Houdt u er rekening mee dat er volgende week weer andere maatregelen worden afgekondigd. We
houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
LiemersNovum

A. (Toon) Geluk
college van bestuur

Bijlage: adviezen van de overheid
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BIJLAGE

We herhalen de adviezen van de overheid:

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
-

Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen
met een papieren handdoek.
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
Geen handen schudden.

Voor pedagogisch medewerkers, docenten, gastouders en kinderen die last hebben van milde
gezondheidsklachten, geldt dat zij moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:
-

niezen
keelpijn
loopneus
licht hoesten
verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
Hoe herken ik of mijn kind/ het kind in mijn klas besmet is?
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals
hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
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