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

Onderwerp:
Datum:

Coronavirus (3)
12 maart 2020

Contactpersoon:
Telefoon:

Afdelingsdirectie
0182-691691

Geachte heer, mevrouw,
In vervolg op de brief die wij u vanmorgen stuurden, informeren wij u opnieuw over de stand
van zaken rond het coronavirus.
Vanmiddag heeft het kabinet vergaderd over de situatie en de volgende maatregelen
afgekondigd:
In het hele land worden evenementen met meer dan 100 mensen afgelast.
Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten
thuisblijven.
De maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.
De scholen blijven gewoon open, maar kinderen met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven.
Hoewel de scholen open blijven, hebben de maatregelen wel gevolgen voor het onderwijs en
voor een aantal activiteiten op onze school. Vanaf vandaag zullen er geen excursies of andere
buitenschoolse activiteiten meer plaatsvinden. Dat geldt ook voor stagedagen of -weken,
behalve in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en in het praktijkonderwijs.
In die afdelingen zijn stages zodanig met het onderwijs verweven, dat ze wel voortgang zullen
vinden, behalve wanneer het bedrijf waar stage gelopen wordt daar bezwaar tegen heeft.
Ook ouderavonden worden voorlopig opgeschort, evenals massale leerlingenbijeenkomsten
zoals weekopeningen en afscheidsavonden. De gymnasiumdag die voor morgen gepland was
gaat niet door. De Goudse gymnasiumleerlingen hebben morgen geen les. Ook de muziekavond die op 20 maart a.s. zou plaatsvinden in de St Janskerk te Gouda gaat helaas niet door.
Ten slotte vragen wij u dringend uw kind thuis te houden bij verkoudheids- en andere milde
gezondheidsklachten en u te houden aan de door de overheid aanbevolen voorzorgsmaatregelen (geen handen schudden, goed handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, in
de elleboog hoesten). Dat advies wordt ook gedaan aan de docenten. Als gevolg daarvan is het
mogelijk dat lessen uit zullen vallen en het rooster aangepast wordt.
Bovenstaande maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 maart. Wij vertrouwen op uw begrip
in deze en hopen van harte dat deze onder de zegen van de Heere mogen bijdragen aan het
indammen van het virus.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen,
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

