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

: Informatie Coronavirus - 4
: Gr-2020-6
Prinsenbeek, 8 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.
De uitkomst van het crisisberaad van de GGD is dat de huidige maatregelen blijven
gehandhaafd, ook als is vastgesteld dat er een leerling, een ouder van een leerling
of medewerker besmet zijn. Nog even de maatregelen kort op een rijtje:
1. De gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen (handen wassen
e.d.).
2. Als een gezinslid besmet is of zich in een testfase bevindt, en leerlingen of
medewerkers vertonen geen ziekteverschijnselen, blijven leerlingen of
medewerkers uit voorzorg thuis. Op het moment dat het mogelijk besmette
gezinslid geen ziekteverschijnselen meer vertoont, geldt voor leerlingen en
medewerkers dat ze dan nog 14 dagen moeten thuisblijven.
3. Is er een leerling of medewerker zelf besmet of in de testfase, dan blijft
deze uiteraard thuis.
4. Mocht je hoesten, verkouden zijn en/of koorts (meer dan 38 graden)
hebben, blijven medewerkers en leerlingen thuis.
Gisteren zijn wij geïnformeerd dat een vader uit groep 3C positief is getest op het
virus. De leerling is niet getest. De GGD bepaalt op basis van een risico-inschatting
of dit nodig is. We vragen ouders van kinderen in groep 3 alert te zijn op
ziekteverschijnselen en bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met de
huisarts of GGD. Naast groep 3C is verder, zoals in de vorige berichtgeving gemeld,
een ouder positief getest van kinderen in groep 1-2D en 5A.
Op onze school zijn besmettingen geconstateerd van één leerling en twee ouders
van leerlingen. Deze leerlingen en hun gezinsleden zijn door de GGD in quarantaine
geplaatst en op basis van een risico inschatting worden al dan niet testen
uitgevoerd. De GGD geeft aan dat een (mogelijke) besmetting niets aan de
bovenstaande richtlijnen verandert.
Vrijdagavond om 18:00 uur heeft de RIVM een nieuw advies voor de inwoners van
Noord-Brabant gepubliceerd (zie https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuweaanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant).
Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, aan de richtlijn van de
RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant).
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Het advies van de RIVM in het kort: Wanneer je klachten hebt van verkoudheid,
hoesten of koorts dien je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar
zijn. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer
worden opgepakt. Scholen zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten
hebben van verkoudheid, hoesten of koorts kunnen ze gewoon naar school.
Datzelfde geldt ook voor medewerkers.
Op dit moment proberen we een inschatting te maken over hoe groot de gevolgen
zijn van het RIVM advies voor onze scholen. Verschillende medewerkers van INOS
hebben al laten weten dat zij naar aanleiding van bovengenoemde klachten en
conform advies van de RIVM maandag niet komen werken. Wij proberen natuurlijk
voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter zeer beperkt en ook zij
kunnen klachten ondervinden. De oplossing om groepen samen te voegen, wordt
niet geadviseerd door de RIVM. We willen u daarom laten weten dat het zeer goed
mogelijk is dat u van de school te horen krijgt dat kind(eren) niet naar school
kan/kunnen komen. Als dat zo is, wordt u hierover zo vroeg mogelijk geïnformeerd.
Wij blijven vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer
laten adviseren door de RIVM en GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren
als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het laatste nieuws wordt ook
telkens op www.inos.nl geplaatst.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur INOS
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