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Corona en afwezige leerkrachten
Vandaag ontvangen jullie deze extra nieuwsbrief, omdat er op dit moment 2 medewerkers zijn, waarbij er
een positieve testuitslag is van een coronatest. Daarnaast zijn er enkele teamleden afwezig, die uit voorzorg
getest worden.
We hebben contact gehad met het scholenteam van de GGD om te bespreken wat dit betekent. Er zijn
geen extra maatregelen op school nodig. De algemene maatregelen blijven we nauwgezet volgen.
Op basis van dit gesprek ontvangen jullie onderstaande brief van de GGD.
De afgelopen dagen hebben we de afwezige medewerkers intern kunnen vervangen. Vandaag waren er
intern geen mogelijkheden en ook was er geen vervanger beschikbaar. Vandaar dat het nodig was om een
groep thuis op te vangen.
De komende dagen blijven we ons inzetten om de vervangingen zo goed mogelijk te regelen. Het kan
hierbij voorkomen dat een leerkracht in een andere groep werkt en de groep van die leerkracht verdeeld of
thuis opgevangen wordt. Zo zorgen we ervoor dat de continuïteit en kwaliteit voor alle kinderen zoveel
mogelijk gewaarborgd blijft.
We begrijpen het als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de brief van de GGD nog vragen zijn. Indien
dit zo, nodigen we jullie uit om contact op te nemen met de leerkrachten, met mij of de GGD.
Met vriendelijke groeten,
Carina
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Beste ouder/verzorger,
Op de school van uw kind zijn er meerdere personen positief getest op COVID-19. We
begrijpen dat dit veel vragen oproept over het risico voor uw kind.
De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de personen die positief zijn getest.
Leerlingen die contact hebben gehad met deze personen krijgen hierover bericht en advies
over wat te doen.
Als u geen bericht van ons heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen, of maar heel erg kort,
contact gehad met een persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op
besmetting.
Meer informatie of vragen?
Algemene informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Bij vragen kunt u de GGD bellen, tel 088-1447272 of het landelijk publieksnummer: 0800-1351.
Met vriendelijke groet,
Team infectieziektebestrijding
GGD Gelderland-Zuid
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