Aan de ouders van de kinderen van SOOOG en KIWI,
Oostwold, 12 maart 2020
Betreft: aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Op 5 maart 2020 ontving u van ons informatie over het coronavirus en de wijze waarop wij als
SOOOG en KIWI handelen. Wij informeren u middels deze brief over aangescherpte maatregelen die
wij – mede naar aanleiding voortschrijdende berichtgeving - invoeren op scholen van SOOOG en de
opvanglocaties van KIWI.
Aangescherpte maatregelen:
Het College van Bestuur en het managementteam heeft met ingang van vandaag de maatregelen
aangescherpt:
Bij de kinderen:
•

•

•

Indien er sprake is van klachten die overeenkomen met klachten die horen bij het
coronavirus, zoals hoesten, kortademigheid, verhoging en/of griepverschijnselen, is het
dwingende advies: uw kind ziekmelden en thuis laten en contact op nemen met de GGD en
huisarts voor overleg.
Indien uw kind al op de opvang of school, is en het heeft de bovenstaande klachten, dan kunt
u gebeld worden met het dwingende verzoek uw kind op te halen en contact op te nemen
met de huisarts.
Indien nodig, wordt contact gezocht met ouder(s) en/of verzorger(s) en het verzoek gedaan
om broertjes/zusjes van het kind met de bovenstaande klachten ook thuis te laten, in
afwachting van de ontwikkeling van de klachten.

Ouders:
•
•

Ouders houden de scholen en/of kinderopvanglocaties op de hoogte.
Ouders kunnen te allen tijde vragen stellen.

Op school:
•
•
•
•

Onze collega’s adviseren wij om bijeenkomsten te vermijden waar veel mensen bij elkaar
zijn. Zo kunnen ouderavonden en open dagen uitgesteld worden.
De groepsruimtes worden extra goed geventileerd.
De deurklinken en de lichtknoppen worden extra schoongemaakt.
Wij geven geen handen meer en voorkomen lichamelijk contact.

Protocol
Nu het coronavirus ook in Groningen is, neemt de kans toe dat kinderen en/of medewerkers van de
SOOOG-scholen en KIWI-locaties besmet raken met het coronavirus. Wij laten ons nog steeds
adviseren door de GGD en het RIVM en hanteren daarnaast ons eigen protocol. De GGD en de RIVM
geven ons richtlijnen, die wij opvolgen en ons aan houden. Houdt u er rekening mee dat er de
mogelijkheid bestaat dat de kinderen niet naar school kunnen en dat u zelf voor opvang moet gaan
zorgen. Het is verstandig dat u daartoe tijdig voorbereidingen gaat treffen.
Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en houden u op de hoogte.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de leidinggevende van school/kinderopvanglocatie.
Met vriendelijke groet,

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen
Bestuur en management

