Tuk, 9 maart 2020

Maandag 9 t/m vrijdag 20 maart
Woensdag 25 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 t/m maandag 13 april
Dinsdag 14 april
Woensdag 15 en donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Donderdag 23 april

Projectweek Help
Grote Rekendag
Schoolvoetbal
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Paasweekend
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Afname eindtoets groep 8
Koningspelen
Verkeersexamen gr 7/8

Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen
en andere organisaties. GGD IJsselland ontvangt dagelijks
diverse vragen en geeft advies.

Geen ingrijpende maatregelen nodig
De laatste dagen volgen de nieuwe besmettingsgevallen elkaar bijna per uur op. Als er een
besmetting in onze directe nabijheid aandient, nemen we gerichte maatregelen om verdere
verspreiding te voorkomen. Het is nu, in onze regio, niet nodig om ingrijpende maatregelen te
nemen op scholen, kinderdagverblijven, etc. Het is voor ons nu ook geen reden om kinderen
niet naar school en kinderopvang te laten gaan.
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders
die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Of

scholen die niet goed weten of een kind dat in risicogebied1 is geweest gewoon naar
school moet komen of juist misschien beter thuis kan blijven.
Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM adviseren we u het volgende beleid te
hanteren: Indien een medewerker, scholier/ kind of ouder in gebieden is geweest waar
het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts heeft, wordt gevraagd om
fysieke contacten te beperken en dus niet te werken en niet naar school of een
kinderdagverblijf te gaan. Zo lang iemand geen klachten heeft of wel verkouden is,
maar geen relatie heeft met een risicogebied, is er geen aanleiding iemand thuis te
houden of van uw instelling te weren.
1 Het gaat om dit moment om China, Zuid Korea, Singapore, Iran en Noord Italië̈
(provincies ten noorden van Toscane). Voor actuele risicogebieden zie de informatie
van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Meer informatie
GGD IJsselland en andere GGD ’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet en
nemen maatregelen als dit nodig is. Dit doen wij samen met het RIVM en de hulpverleners in
de regio. Ook informeren we de huisartsen in onze regio regelmatig.
Meer informatie over het coronavirus vind je
•
•

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
• Op de website van GGD IJsselland: https://www.ggdijsselland.nl

Staat je vraag hier niet tussen dan kun je bellen met het landelijke informatienummer 08001351. Wil je overleggen over een specifieke situatie? Bel ons dan via het telefoonnummer:
038 - 428 14 28.
Leestip
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leestips voor het voorjaar van de bibliotheken uit de Kop
van Overijssel. Het is ongetwijfeld bekend, maar kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de
bibliotheek.
Reminder studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 12 juni 2020

Hele dag (vrijdag na A4 daagse)

Vrijdag 3 juli 2020

Hele dag (dag voor de zomervakantie)

