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Geachte dames en heren, 

Nieuwe Coronavirus 

In Nederland, en specifiek in Zuid-Holland, is nu ook sprake van besmettingen met het zogenaamde nieuwe 
coronavirus. 

De scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging volgen de suggesties en (dwingende) instructies van de lokale 
overheden, het RIVM en de GGD-Rotterdam. Vandaag heeft de school contact opgenomen met het RIVM. 

De belangrijkste maatregelen, die kunnen worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn 
regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren 
zakdoekjes. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus 
altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. 

Op onze beide scholen zal aandacht worden besteed aan bovenstaande en waar nodig te instrueren. Er wordt van 
uitgegaan dat u dat thuis ook doet en al deed. 

Verder dient u als ouders goed in de gaten te houden of uw kind koorts heeft of klachten van kortademigheid. Indien 
u dat vaststelt, dan - overigens net als bij andere ziekten - neemt u contact op met de huisarts en gaat het kind niet 
naar school; ook weer net als bij andere ziekten. Ouders van kinderen die recentelijk in gebieden zijn geweest, waar 
de infectie op grotere schaal actueel is, zijn natuurlijk extra alert. 

Desgevraagd heeft de RIVM ons bevestigd dat er geen reden is voor paniek of drastische maatregelen,dat er geen 
plannen zijn om bijvoorbeeld scholen te sluiten om besmettingen te voorkomen en dat uitsluitingen van bepaalde 
groepen leerlingen niet aan de orde is. 

Voor ouders van leerlingen die meer informatie wensen, kunnen terecht op de site van het RIVM en de GGD-
Rotterdam. 

U kunt ervan uitgaan de scholen de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. 

Met een vriendelijke groet,  

P.O. Severin, directeur. 

 

 
 


