
 

 

 

 
 

 
Sleeuwijk, 12 maart 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
 

De crisis rond het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op de scholen.  
Wij volgen de landelijke berichtgeving op de voet en zullen conform de adviezen van de overheid, het 
RIVM en de GGD handelen.  
Zolang er geen advies is om de school te sluiten, zullen we dat ook niet doen.  
Wel herhalen we nogmaals de eerdere adviezen van de GGD, namelijk:  
 

Kinderen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven:  

• Verkoudheid 

• Hoesten 

• Koorts (meer dan 38 graden) 
 
Verder hebben we besloten alle extra activiteiten van de komende weken waar veel mensen bij betrokken 

zijn te schrappen of te verschuiven, zodat we de eventuele risico’s zo klein mogelijk houden.  
 
Het gaat om:  

• De vakexcursie van havo-3 en atheneum-3 naar Brussel.  
Deze vervalt en kan ook niet verplaatst worden naar een later moment omdat bezoeken aan het 
Europees Parlement maanden van tevoren afgesproken moeten worden.  

• De vakexcursie van de tweede klassen naar Amsterdam met onder meer een bezoek aan het 
Joods Historisch museum.  

Deze vervalt ook. We kijken nog of deze excursie verplaatst kan worden naar een later moment, 
maar de kans daarop is klein, omdat afspraken met musea altijd ver van tevoren gemaakt 
moeten worden.  

• De vakexcursie voor de vierde klassen naar Parijs. 
Deze gaat niet door op 20 maart. Deze vakexcursie kan mogelijk wel op een later moment in het 
jaar alsnog plaatsvinden, omdat hier geen afgesproken bezoeken aan musea in voorkomen.  

Met de busmaatschappij voeren we overleg hoe te handelen met deze annuleringen en verschuivingen.  
We streven er uiteraard naar zo veel mogelijk de reeds door u betaalde kosten terug te geven.  
Voor wat betreft de vakexcursie naar Brussel is al duidelijk dat we deze excursie kostenloos geheel 
hebben kunnen annuleren. De kosten van deze excursie krijgen de betreffende ouders dus 100% terug. 
Voor ouders die nog een deel van de kosten van de werkweek moeten betalen, zullen we het daarmee 

verrekenen. In ieder geval krijgen de betrokken ouders daar via WIS nog bericht over.  
  
 
Verder hebben we besloten de ouderspreekmiddag en -avond van volgende week dinsdag 17 
maart niet door te laten gaan!  
Het is jammer dat we hiertoe moesten besluiten, omdat deze spreekmiddag en -avond altijd nuttig is.  
Als u specifieke vragen aan één of meer docenten hebt, dan willen we u vragen één van beide 

onderstaande mogelijkheden te kiezen: 
• Stuur een mail met uw vraag/vragen naar de betreffende docent. Deze zal uw vraag/vragen 

spoedig pogen te beantwoorden.  
• Stuur een mail naar de betreffende docent(en) met de vraag of ze u willen bellen omdat u graag 

mondeling contact wilt hebben. Wilt u in dat geval ook uw telefoonnummer erbij zetten? 
De mailadressen van de docenten kunt u in het ouderportaal zien.  

 
Zodra er weer nieuwe of andere zaken te melden zijn rond het coronavirus die van belang zijn voor de 
school, dan hoort u weer van ons.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gijsbert van der Beek, rector 


