
   

Sterrenboognieuws 12 maart 2020 

 
Bericht van de GGD over het coronavirus, versie 10 maart 2020 

Beste lezer,   

Het coronavirus is in het nieuws. De afgelopen dagen is er in Nederland een toename van het aantal 

patiënten met corona. Wat betekent dit voor u en uw gezin?  

Kan mijn kind gewoon naar school? Ja, kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar 

school of de kinderopvang. Tenzij je op vakantie bent geweest naar een gebied waar corona heerst 

en nu verkoudheids-klachten of koorts hebt of contact hebt gehad met een zieke patiënt.  

  

Ben je op vakantie geweest naar een land waar corona heerst? Je kan gewoon weer naar de 

(kinder)opvang, school of werk als je niet ziek bent. Als je in de eerste twee weken na terugkeer uit 

een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals 

hoesten) moet je thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.  

  

Worden scholen in Nederland gesloten? Nee, er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten.   

  

Wat kun je zelf doen? Het is belangrijk te letten op goede hand en hoesthygiëne. Zo voorkom je 

allerlei ziektes.  Dit doe je door: • handen wassen met zeep  • niezen/hoesten in de elleboog  • 

papieren zakdoekjes te gebruiken   

  

Heb je vragen? Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus  

  

Met vriendelijke groet,   

Afdeling Infectieziekten GGD Noord- en Oost-Gelderland   

 

 

Project ‘geloof’ 

Voor het project ‘geloof’ gaan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 tijdens de lessen groeps-

doorbrekend, een kaars bewerken. Voor deze les hebben ze naast speciale was, ook een witte 

stompkaars nodig. Zou u uw kind zo’n stompkaars mee naar school willen geven? De eerste groep 

gaat hier op vrijdag 20 maart mee aan de slag, dus graag vóór deze datum. Wilt u de naam van uw 

kind en de groep op de onderkant van de kaars vermelden? Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. 

 



   

Data op een rij 

13 maart:    NL-doet klusmiddag 

18 en 19 maart:   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

23 maart:   Mr vergadering 

31 maart:    Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij. 

13 april:    2de Paasdag vrij 

15 en 16 april:    CITO groep 8 

17 april:    Koningsspelen 

21 april:    Studiemiddag lln 12.15 vrij 

24 april:    Familiekerkviering 

27 april t/m 8 mei:   Meivakantie 

 
Bijlage: 
 

- Poster techniek-dag Achterhoek 
 


