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Barendrecht, 13 maart 2020

Betreft: maatregelen Coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisterenmiddag heeft het kabinet vergaderd over de situatie met betrekking tot het
Coronavirus. Tijdens de daaropvolgende persconferentie zijn onder andere de volgende
maatregelen afgekondigd:
 In het hele land worden evenementen met meer dan 100 mensen afgelast.
 Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten
thuisblijven
 Scholen blijven (vooralsnog) open.
Daarom blijft onze hoofdlijn om de berichtgeving vanuit het RIVM en de GGD’s
nauwlettend te volgen en aan te sluiten bij de adviezen en de beleidslijn van de overheid.
Onze school blijft vooralsnog open, tenzij er een besluit vanuit de overheid komt of dat
het Coronavirus ook op onze school geconstateerd wordt. Wij mogen de school alleen
sluiten op last van de overheid.
De door de overheid genomen maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. Hoewel de
scholen vooralsnog open blijven, hebben de maatregelen wel gevolgen voor het
onderwijs en voor mogelijke activiteiten op onze school. Vanaf vandaag zullen er geen
grote leerlingen-bijeenkomsten meer plaatsvinden. De paasfeestviering in de kerk zal
ook niet doorgaan en zal plaats vinden in de klassen. De kijkavond in de projectweek zal
niet doorgaan, zoals ook in de nieuwsbrief vermeld stond.
We vragen uw aandacht voor een aantal punten die op dit moment van belang zijn:
 Op onze school geven we elkaar geen handen en we houden ons zoveel als
mogelijk op gepaste afstand van elkaar.
 We laten kinderen frequent hun handen wassen.
 We laten de kinderen hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 Het zou kunnen dat het de komende tijd niet lukt om in alle groepen een juf of
meester te hebben. Uiteraard zullen we er alles aan doen om vervanging te
regelen, maar u zult begrijpen dat dit op een gegeven moment wellicht niet meer
gaat lukken. We zijn dan genoodzaakt om de groep vrij te geven. We rekenen
hierin op uw begrip.
Ten slotte vragen wij u dringend uw kind thuis te houden bij verkoudheids- en andere
milde gezondheidsklachten en u te houden aan de door de overheid aanbevolen
maatregelen (zoals hierboven beschreven). Als u zich zorgen maakt over uw kind
vanwege een kwetsbare gezondheid kunt u ook zelf beslissen uw kind preventief thuis te
houden. Wij vragen u in die gevallen de directie hiervan op de hoogte te stellen.

Hoewel het Coronavirus de samenleving in haar greep houdt, zijn we ook in deze situatie
van Hem afhankelijk. De maatschappij wordt op dit moment geregeerd door angst en
men is hard op zoek naar zekerheid en grip op de situatie. Hoe het ook verder zal
verlopen, de Bijbel wijst ons dé Schuilplaats aan, zoals verwoord in psalm 91:
“Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw
van de Almachtige. Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! Mijn God,
op Wie ik vertrouw!”
Het is ons gebed dat God ons allen zal sparen. Laat er daarom ook gebed zijn voor ons
land en volk.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de collega’s,
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

