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 Betreft 
 Ons kenmerk 

: Informatie Coronavirus - 3 
: Gr-2020-5 

 
Prinsenbeek, 6 maart 2020                  

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en medewerkers, 
 
Mede namens Inos stuur ik u onderstaand bericht met informatie betreffende het 
Coronavirus.  
 
Zoals aangekondigd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op school rond 
het Coronavirus en over de adviezen die wij krijgen van de GGD.  
 
Vandaag zijn wij geïnformeerd dat de vader van twee van onze leerlingen positief is 
getest op het virus. Het gaat om leerlingen in groep 1/2D en groep 5A. Hij vertoont 
geen ziekteverschijnselen meer. De twee kinderen en zijn partner vertonen tevens 
geen ziekteverschijnselen, maar blijven nu uit voorzorg thuis.  
We hebben tevens het bericht ontvangen dat een andere ouder op dit moment 
getest wordt op het virus. De uitslag hiervan wordt dit weekend verwacht. Het kind 
wat bij ons op school zit vertoont ook geen ziekteverschijnselen, maar blijft nu ook 
uit voorzorg thuis.  
Wij hebben overleg gehad met de GGD, afdeling Infectieziekten en gesproken met 
een artsenteam. Zij geven aan dat er in deze situatie de juiste 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en dat alle lessen voor alle andere kinderen 
gewoon door kunnen gaan.  
 
Leerlingen van wie de ouders of andere gezinsleden zijn besmet of in de testfase 
zitten, blijven uit voorzorg thuis. Met de huidige kennis betekent het voor de 
kinderen van positief geteste patiënten dat zij twee weken thuis moeten blijven, 
geteld vanaf het moment dat de positief geteste patiënt, in bovenstaande de vader, 
geen ziekteverschijnselen meer vertoond.  
 
Wij blijven vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer 
laten adviseren door de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe 
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Recente informatie vindt u ook altijd op 
de website van onze stichting, www.inos.nl  
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 

 

Defrie Tempelaars MBA RDO 

Directeur Kbs De Griffioen.   

Aan de  ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en medewerkers 
van de leerlingen van Kbs de Griffioen 
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