Nij Beets, 10 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Vanochtend is bekend gemaakt dat er bij een gezin uit Gorredijk het Coronavirus is vastgesteld en
vanmiddag is bekend geworden dat er een mogelijke besmetting in Drachten is.
Gezien de snelle verspreiding van het virus hebben wij vandaag zowel intern als extern (stichting
Comprix) overleg gehad wat te doen om de kans op verspreiding bij ons op school zo klein mogelijk
te houden.
Hieruit is het volgende besloten:
1. Kinderen die zich niet lekker voelen, moeten uit voorzorg thuisblijven. Wanneer u twijfelt,
krijgt u het advies telefonisch contact op te nemen met de huisarts. De verschijnselen zijn
koorts, hoesten, problemen met de luchtwegen…….
2. NL-DOET op vrijdag 13 maart gaat niet door. Wij beraden ons nog op een alternatieve
datum. Wel gaan we op vrijdagmiddag (onder schooltijd) met de kinderen van de groepen 5
t/m 8 de houtsnippers verspreiden. Hiervoor hebben ze in ieder geval oude kleren nodig.
(Sneeuw)scheppen, kruiwagens en ander materiaal wat gebruikt kan worden bij het
verspreiden van de houtsnippers is erg welkom.
3. Op 17 maart a.s. organiseert Comprix weer een publiekscollege op het Lindecollege. Deze
avond gaat niet door en/of wordt uitgesteld.
4. De Open Dag op 18 maart gaat niet door. We zullen ons beraden over een alternatief.
5. De richtlijnen van het RIVM geven aan grote groepen mensen bij elkaar te vermijden.
Daarom hebben wij besloten om de inloop bij groep 1/2 in ieder geval tot 1 april (geen grap!)
te laten vervallen.
6. Het bestuur van Comprix heeft besloten dat alle stagiaires de Comprix-scholen zo veel
mogelijk dienen te vermijden. Voor onze school betekent dit dat onze stagiaires Rebanna,
Rebecca en Mariska tot 1 april niet bij ons aanwezig zullen zijn.
7. De IMV-lessen komen in ieder geval tot 4 april te vervallen.
Mochten er de komende dagen veranderingen optreden, dan houden wij u uiteraard op de hoogte.
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