
 

Heijen,     12 maart 2020  

Betreft:      COVID-19; nieuwe maatregelen  

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de 

maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. 

 

De nieuwe maatregelen m.b.t. het basisonderwijs zijn: 

 Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 

of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

 Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. 

Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, 

sportclubs en sportwedstrijden. 

 Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde 

weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen 

wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

 Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en 

kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen. Kinderen en 

jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien 

zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn 

en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die 

verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

 

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 

(zie ook poster 'Coronavirus: wat moet je doen?') 

 

Wij als Lijn 83 volgen de richtlijnen van het RIVM en GGD. Naar verwachting zullen deze 

maatregelen als gevolg hebben dat de bezetting van leerkrachten op de scholen onder 

druk komt te staan. Hierdoor kan het voorkomen dat we klassen vaker naar huis moeten 

sturen. We raden u dan ook aan om op voorhand na te denken hoe u uw kind(eren) op 

moet gaan vangen áls deze situatie zich voor gaat doen. We zullen u daarover informeren. 

Wij kiezen er als stichting nu niet voor klassen te verdelen over andere groepen, omdat 

dan juist groepen groter worden en het besmettingsgevaar toeneemt. 

 

Uiteraard doen we ons uiterste best goed onderwijs te blijven verzorgen.  

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

M.E.W. Leijser  

College van Bestuur  

  

Aan:    Ouders   en verzorgers van leerlingen Lijn 83   

    


