Aan de ouder(s)/verzorgers van de VCOG-scholen

Groningen, 13 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorgers,
Gisteren, 12 maart jl. heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd rond het coronavirus. In
deze brief zetten wij de maatregelen die u en uw kind kunnen treffen op een rij.
Heeft uw kind verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, niezen en keelpijn) of koorts, dan
verwachten wij dat uw kind thuisblijft. De leerkrachten kijken hier ook kritisch naar. Wanneer zij
vinden dat kinderen deze symptomen vertonen, mogen zij deze kinderen niet toelaten in de groep.
Voor de leerkrachten gelden dezelfde voorwaarden. Dit kan betekenen dat er groepen uitvallen.
Als dit zich voordoet, wordt u hierover via de bestaande kanalen geïnformeerd.
Er zijn op dit moment geen besmette leerlingen of leerkrachten binnen VCOG. Op twee scholen zijn
er in overleg met en na toestemming van de GGD testen uitgevoerd bij een ouder en een
leerkracht. In beide gevallen was de uitkomst negatief (geen corona besmetting).
Alle buitenschoolse activiteiten waarbij andere personen (anders dan eigen leerlingen en
medewerkers) betrokken zijn, worden afgelast. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31
maart a.s. Hieronder vallen ook bepaalde vergaderingen in grotere groepen. Wij concentreren ons
de komende weken uitsluitend op het primaire onderwijsproces en de gezondheid van onze
leerlingen en medewerkers.
We bewaren zoveel als mogelijk de rust op onze scholen en blijven in direct contact met elkaar
aangezien de situatie per dag kan veranderen. Communicatie komt vanuit de bestuurder en de
directeur van uw school. We stemmen ons beleid continue en in nauw overleg af met de grotere
onderwijs- en kinderopvangorganisaties CSG, O2G en SKSG. Om u op de hoogte te houden van de
snelle ontwikkelingen, is samen met genoemde organisaties een liveblog aangemaakt. Op
www.o2g2.nl/coronavirus wordt tussen 09.00 en 17.00 regelmatig een update geplaatst.
Met vriendelijke groet,
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Bestuurder VCOG
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