
Den Haag, 2 oktober 2020 

 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Ik wil u middels dit schrijven over het volgende informeren.  

 

Zojuist hebben wij vernomen dat bij een van onze teamleden het coronavirus is 

vastgesteld. De betreffende collega heeft lichte griep gerelateerde klachten ontwikkeld, 

maar verder gaat het goed. 

 

De betreffende collega is afgelopen dinsdagmorgen, 29 september jl., voor het laatst op 

school geweest. In de school is altijd zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht 

genomen. Tevens heeft de collega met niemand in de school langer dan 15 minuten 

nauw contact gehad op minder dan 1,5 meter. 

 

Omdat kinderen en teamleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunnen worden, willen wij u vragen de komende periode de gezondheid 

van uw kind(eren) goed in de gaten houden.  

Uw kind kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals: 

• verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• (licht) hoesten 

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• kortademigheid/benauwdheid 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden 

   

We handelen als school in lijn van de adviezen van het RIVM en de GGD voor mensen die 

in contact zijn geweest met een besmet persoon. Voor u betekent dit het volgende: 

• Heeft uw kind geen klachten én heeft géén van de gezinsleden koorts, dan kan uw 

zoon/dochter naar school komen.  

• Heeft uw kind (lichte) klachten (zie bovenstaande opsomming), houd uw 

kind dan thuis.  Laat ons dit weten door een bericht in de schoolApp.  

Laat uw kind uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet. U kunt ook 

contact opnemen met de huisarts of GGD. Als het nodig is, wordt uw kind getest 

op COVID-19. 

• Heeft één van de gezinsleden koorts, houd ook dan uw kind thuis.   

 

De ouders van de betreffende groep zijn door ons middels een aparte brief op de hoogte 

gebracht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


