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Onderwerp Advies RIVM voor Noord-Brabant
Beste ouder/verzorger en collega,
Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat zij inwoners van de provincie NoordBrabant adviseert om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te
beperken. Dit betekent: blijf thuis.
Ons advies blijft om de sites van het RIVM en de GGD in de gaten te houden, juist
omdat deze adviezen kunnen wijzigen. We vragen iedereen om zoveel mogelijk
vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen. Dat geldt zowel
voor ouders die hierin voor zichzelf en hun kinderen de goede afweging moeten
maken, als voor collega’s SAAM*.
Het RIVM geeft ook aan dat er momenteel geen aanleiding is om scholen te sluiten.
De school blijft dus open maar als collega’s, die verkouden zijn of koorts hebben,
moeten besluiten om thuis te blijven dan is het de vraag of we hier voldoende invallers
voor kunnen vinden. De kans is daarom aanwezig dat klassen naar huis gestuurd
worden maandag. Graag willen we iedereen hierover tijdig informeren, en daarom
zijn de directeuren gestart met een inventarisatie onder collega’s van hun school om
de situatie van maandag zo goed mogelijk in te schatten.
Voor onze school De Teugelaar betekent dit het volgende:
Het overgrote deel van het team geeft aan dat ze maandag verwachten gewoon
aanwezig te zijn. Voor enkele collega’s geldt dat zij vanwege verkoudheid, hoesten
of koorts verwachten er niet te zijn maandag. Het gaat om de volgende klassen:
groep 8 en groep 6 waarmee het onderwijs voor die groepen maandag vervalt.
Voor onze school betekent dit vooralsnog dat het onderwijs in alle andere groepen
maandag gewoon door kan gaan.
We informeren u als school na maandag via de voor ons / voor u gebruikelijke
communicatiekanalen steeds zo goed mogelijk over de actuele situatie voor onze
school en of de geplande oudergesprekken zullen plaatsvinden.
Vanzelfsprekend hopen wij van harte voor ons allemaal dat de situatie zo snel mogelijk
zal normaliseren. We kunnen niet anders dan de RIVM adviezen serieus nemen. We
hopen dus op uw begrip voor de keuzes die gemaakt zijn. En laten we eenieders
afwegingen hierin respecteren. Op naar een zo spoedig mogelijk volledig gezonde
situatie in al onze scholen.
Met vriendelijke groet,
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