Aan de ouders/verzorgers
van de kinderen van Stichting CPOV e.o.

Veenendaal, 13 maart 2020

Betreft: informatie coronavirus
Ref.nr.: 20200039

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van de berichtgeving rond het coronavirus heeft Stichting CPOV e.o. in het belang
van uw kind en alle medewerkers een aantal besluiten moeten nemen. Vanaf vandaag zal alle
corona berichtgeving centraal beschikbaar zijn via de CPOV website: https://nieuws.cpov.nl.
Volg deze website dagelijks! Dit geldt voor zowel medewerkers als ouders.
Informatie van de landelijke overheid, GGD en RIVM is te allen tijde leidend. Op basis van die
richtlijnen past CPOV de berichtgeving op de website desgewenst aan. De website heeft indien
nodig een dagelijkse update.
Op basis van de beschikbare gegevens heeft CPOV besloten enkele maatregelen te nemen om de
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Maatregel 1:
Met ingang van maandag 16 maart 2020 gaan alleen de reguliere lessen door. Alle andere
schoolactiviteiten worden tot nader order uitgesteld of mogelijk afgelast.
Maatregel 2:
Vanaf maandag 16 maart 2020 wordt door personeel van CPOV niet meer deelgenomen aan
buitenschoolse (professionaliserings-)activiteiten. Dus geen bezoek aan beurzen, congressen,
cursussen e.d. Ook in onze schoolgebouwen zijn vanaf die datum geen groepen gasten meer
welkom.
Maatregel 3:
Vanaf maandag 16 maart 2020 verzoeken we ouders/verzorgers zo min mogelijk het
schoolgebouw te betreden. Derhalve verzoeken we u buiten afscheid te nemen van uw
kind(eren). Voor de groepen 1 en 2 geldt dat ouders/verzorgers wel mee naar binnen kunnen.
Voor hen geldt een gespreide inloop van 8:15 uur tot 8:45 uur.
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Maatregel 4:
Wij zijn genoodzaakt groepen naar huis te sturen indien de leerkracht zich ziek meldt en we de
opvang intern niet meer kunnen oplossen. Wij rekenen op uw begrip.
Bestaande afspraken/adviezen blijven van kracht:
- geen handen schudden;
- hoesten en niezen in de elleboog;
- regelmatig handen wassen met zeep;
- gebruik papieren zakdoekjes;
- uw kind blijft thuis bij de volgende klachten die door u of de leerkracht worden
geconstateerd: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als na één of enkele
dagen blijkt, dat deze klachten duidelijk minder worden, dan kunt u overwegen uw kind
weer naar school te sturen.
Tot slot:
De bovengenoemde maatregelen zijn tot nader order geldig. Uiteraard wordt per dag de situatie
bekeken en worden de bovengenoemde maatregelen eventueel aangescherpt of versoepeld
conform de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Alle personeelsleden worden
gelijktijdig met dit bericht geïnformeerd over deze maatregelen. Als u nog vragen heeft, kunt u
zich richten tot de directeur van de school.
Ik vertrouw erop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en hoop en bid dat we niet
getroffen worden door dit virus.
Met vriendelijke groet,

drs. J.R. van Leeuwen
voorzitter College van Bestuur
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