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Aan alle ouder(s)/verzorger(s)  
 

 

 

 

 

Datum:   28 februari 2020 

Kenmerk: 192000240/GDE 

Betreft:  adviezen t.a.v. coronavirus en internationale reizen 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij willen we u graag informeren over de aanstaande internationale reizen van Het 

Schoter i.v.m. het coronavirus en over de te treffen maatregelen in het algemeen. 

 

Gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus houden we nauwlettend in de gaten of 

de aanstaande reizen veilig zijn. We zullen ingrijpen als mocht blijken dat een bepaalde reis 

als onveilig wordt beoordeeld door de instanties. U kunt erop vertrouwen dat we hiervoor in 

nauw contact staan met het College van Bestuur van Dunamare en de GGD. 

 

Niet voor al onze leerlingen staat er op korte termijn een reis gepland. Voor nu willen we u 

vragen om uw kind of kinderen te informeren over de maatregelen en adviezen die een 

griepbesmetting voorkomen. U kunt alle maatregelen en adviezen lezen op de website van 

het RIVM: https://www.rivm.nl/hygiene 

 

Het RIVM geeft de volgende adviezen voor het voorkomen van griep: 

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

 

We hopen u hierbij voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Arjan van Waveren 

Mardike de Goede 

 

 

 

 

Bijlage: Informatie Coronavirus GGD Kennemerland 

https://www.rivm.nl/hygiene
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27 februari 2020 

INFORMATIE CORONAVIRUS 

Sinds een aantal weken is er een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Coronavirussen 

veroorzaken luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-darmklachten.  

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavirus. 

Algemene informatie 

Om te voorkomen dat virusinfecties, zoals corona, zich makkelijk verspreiden, is een goede 

hand-hoesthygiëne van belang. Meer informatie hierover vindt u op  

https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc 

In Nederland is tot op heden nog geen enkele besmetting met het coronavirus vastgesteld. 

Kinderen en jeugdigen kunnen gewoon naar school of kinderopvang gaan, zie tevens de 

mail welke u op 26 februari jl. heeft ontvangen. 

Coronavirus besmetting 

Op het moment dat bij een persoon een coronavirus besmetting is vastgesteld, wordt de 

desbetreffende persoon geïsoleerd. Afhankelijk van de situatie van deze persoon, kan dat 

thuis of in het ziekenhuis zijn. 

Is er een besmetting vastgesteld, dan zal GGD Kennemerland contactonderzoek doen. De 

contacten, oftewel de personen welke in contact zijn geweest met de betreffende persoon, 

worden gemonitord door de GGD.  

Meer informatie kunt u vinden op de RIVM site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden 

Contact GGD Kennemerland 

Heeft u als school nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice van 

jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland. De frontoffice is elke werkdag bereikbaar van 

8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur via het telefoonnummer 023-7891777 of via de mail 

frontofficejgz@vrk.nl 

Heeft u als kinderopvang nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 

Technische Hygiënezorg kinderopvang@ggdkennemerland.nl 
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