Aan de leerlingen van De Goudse Waarden en hun ouders/verzorgers
13 maart 2020
Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Vandaag hebben op alle drie de scholen de leerlingen onderwijs gevolgd. In alle klassen en
leerjaren zijn er lessen gegeven. Door de aangescherpte regels vanuit de overheid zijn er meer
medewerkers en leerlingen thuisgebleven. Er zijn op het moment van deze mail nog geen nieuwe
richtlijnen vanuit de overheid gekomen, dus wij gaan er vanuit dat ook maandag de scholen open
zullen zijn. Mocht dit anders worden, dan ontvang je / ontvangt u een mail van ons.
Maar nogmaals: vooralsnog blijven ook volgende week de scholen open!
In deze mail informeren we je/u hoe we besmettingsgevaar binnen school zoveel mogelijk
proberen te voorkomen:
•

Conform het overheidsbeleid laten we in maart activiteiten vervallen voor grote groepen. Dit
betreft de ouderinformatieavond op 31 maart op Het Lyceum.

•

Alle buitenlandse excursies in de periode maart/april hebben we gecanceld. We zijn op dit
moment in overleg met de verzekeringsmaatschappij over de financiën.

•

Er is op dit moment nog geen melding van een Corona-besmetting bij ons binnengekomen.
Mocht hier op een gegeven moment sprake van zijn, dan zullen we je/u hierover informeren en
de GGD-richtlijnen hiervoor met jullie delen.

•

Leerlingen die last hebben van verkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts dienen zich ziek
te melden. Probeer wel bij te blijven met het onderwijsprogramma door thuis aan je
schoolvakken te werken.

•

Mocht u besluiten om uw kind thuis te houden, meld dit dan altijd bij school.

•

De stages (beroepsstages en maatschappelijke stages) in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
stoppen met ingang van volgende week. Andere stages gaan door, tenzij het stagebedrijf
anders beslist. Als u uw kind ziek meldt, doe dit dan zowel op school als bij het stagebedrijf.

Mede namens mijn collega’s van De Goudse Waarden,
Met vriendelijke groet,
Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

