
 

 

 

 

 

 

         Den Haag, 1 maart 2020 

 

 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

Zoals u vernomen zult hebben, startte in de regio Wuhan in China in december 2019 een 

uitbraak van een nieuw coronavirus Covid-19. Het virus heeft zich verspreid naar andere 

landen. Aan het einde van de voorjaarsvakantie blijkt het coronavirus ook in Nederland 

te zijn opgedoken.  

Kan uw kind naar school? 

Wij handelen in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het 

ministerie van OCW en het bestuur van Lucas Onderwijs.  

De school is maandag gewoon open. Kinderen kunnen in principe gewoon naar school. 

Als een kind ziek is, handel dan zoals u dat gewoonlijk doet. 

Wij vragen u wel alert te zijn op ziekteverschijnselen als koorts en hoesten. Wij willen u 

vragen om in die gevallen met uw huisarts te overleggen en indien er twijfels zijn, uw 

zoon of dochter thuis te houden.  

Dit geldt in het bijzonder als u de afgelopen tijd in een risicogebied, zoals de Noord-

Italiaanse provincies, bent geweest. 

Neemt u ook altijd contact met ons op als de verkregen informatie gevolgen voor school 

kan hebben.  

 

Wat doen we op De Paradijsvogel om besmetting te voorkomen? 

De komende tijd zullen wij bij aanvang en afsluiting van de dag uit voorzorg geen 

handen geven. Leerkrachten en leerlingen worden uitgenodigd om de begroeting op een 

andere manier vorm te geven. We blijven het namelijk belangrijk vinden dat leerlingen 

persoonlijk gezien en welkom geheten worden. 

Verder hanteren we de door het RIVM voorgeschreven maatregelen: 

 De kinderen zullen regelmatig geattendeerd worden op het handen wassen.  

 In de klas zal aandacht worden gegeven aan hoesten en niezen en dat je dat het 

veiligst in de binnenkant van je elleboog doet. 

 Er zal met de kinderen worden besproken waar deze maatregelen voor nodig zijn.  

U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden. 

 Dagelijks zal de handdoek in de klas en op het toilet worden vervangen. 

 Er zal door de schoonmaakorganisatie extra aandacht worden gegeven aan het schoon 

houden van deurklinken en trapleuningen. 

Waar vindt u verdere informatie? 

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u 

vinden op de site van het RIVM en de GGD Haaglanden: https://www.rivm.nl/coronavirus 

en https://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/coronavirus.htm. 

 

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u echter nog vragen hebben, dan verneem ik die graag van u.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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