Datum: 8 maart 2020
Onderwerp: Coronavirus en advies RIVM

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een advies uitgedaan, waarin zij inwoners van Noord-Brabant
adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit kan betekenen
dat collega’s met deze klachten niet naar school kunnen komen.
Eenbes Basisonderwijs volgt de richtlijnen van het RIVM!
Zolang dit advies van kracht is, zullen collega’s die één van genoemde klachten hebben, niet op
school aanwezig zijn. Om hoeveel collega’s dit gaat en op welk moment, is op dit moment niet te
overzien. Ook is nog niet bekend hoelang dit advies van kracht zal blijven. Zodra hier meer over
bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Het valt niet uit te sluiten dat het RIVM in de
loop van vandaag, zondag 8 maart, nadere adviezen uitbrengt.
Als gevolg van deze onvoorziene omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat, als gevolg van
afwezigheid van de leerkrachten en andere collega’s, er groepen naar huis gestuurd moeten worden.
Dit vinden wij zeer vervelend, maar gezien de omstandigheden onvermijdelijk. We zullen er alles aan
doen om dit te voorkomen.
Om u tijdig te kunnen informeren over de situatie in het begin van de nieuwe schoolweek, heeft de
directeur van uw school reeds vandaag geïnventariseerd of collega’s wel of niet aanwezig zullen zijn.
Dit om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken.
Voor uw school geldt dat op dit moment de lessen van morgen, maandag 9 maart, nog door kunnen
gaan. Mochten daarin veranderingen komen, hoort u dat uiteraard zo snel mogelijk.
U mag ervan uitgaan dat onze scholen alles in het werk zullen stellen om tijdig met u te
communiceren. Dat is in deze situatie erg lastig, dus kan het gebeuren dat u kort van tevoren te
horen krijgt dat vanwege deze situatie uw kind niet naar school kan komen. Wij hopen op uw begrip,
ook al realiseren wij ons dat dit heel vervelend is.
Uiteraard gelden voor uw kind onverminderd de richtlijnen van het RIVM: bij verkoudheid, hoesten
of koorts vragen wij u nadrukkelijk uw kind thuis te houden. Bij twijfel doet u er verstandig aan de
huisarts of de GGD te raadplegen

Met vriendelijke groet,
Wim Klaassen,
College van Bestuur
Eenbes Basisonderwijs.

