Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen
in Gouda, Leiden en Lekkerkerk

Onderwerp:
Datum:

Coronavirus (2)
12 maart 2020

Contactpersoon:
Telefoon:

Afdelingsdirectie
0182-691691

Geachte heer, mevrouw,
Het voorjaar is op onze school bij uitstek de tijd waarin veel gereisd wordt. Zo worden er in
verschillende afdelingen uitwisselingen met buitenlandse scholen georganiseerd, zijn er
examenreizen en werkweken en vinden schoolreizen plaats. In verband met de verspreiding
van het coronavirus hebben veel ouders vragen met betrekking tot het al of niet doorgaan van
die reizen.
Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet en bespreken we voortdurend wat
deze voor onze school betekenen. Afgelopen dinsdag hebben we met name over de hierboven
genoemde reizen gesproken. De komende weken staan er nog geen buitenlandse reizen
gepland. Dat geeft ons de mogelijkheid om de situatie nog even te bezien en een definitieve
beslissing over al of niet door laten gaan nog even voor ons uit te schuiven.
Inmiddels houden we ernstig rekening met de mogelijkheid dat we de komende tijd zullen
moeten besluiten om geplande activiteiten te annuleren.
Niet alleen bezoeken onze leerlingen het buitenland, ook staan er uitwisselingsreizen gepland
van buitenlandse leerlingen die naar ons toe komen. Sommige scholen hebben inmiddels
besloten dat hun geplande reis naar Nederland niet doorgaat. Als u als gezin bij zo’n
(geannuleerde) uitwisseling betrokken bent, wordt u daarover door middel van een aparte brief
geïnformeerd.
De komende tijd zullen wij dagelijks de stand van zaken beoordelen om aan de hand daarvan
de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte houden.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de
informatie van het RIVM en houd de website van de Rijkoverheid in de gaten.
Ten slotte
Het is ons gebed dat de Heere onze gezinnen, onze school en ons land wil bewaren voor een
ernstige uitbraak en dat Hij degenen die getroffen zijn door het virus in Zijn genade wil aanzien.
Van harte hopen we dat voor ons allen mag gelden dat, bij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die we nu eenmaal moeten nemen, ons vertrouwen in de eerste plaats op Hem
mag zijn.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

