
 

Aan ouder(s)/verzorgers van kinderen van locaties van GOO opvang en onderwijs.  

Onderwerp: update berichtgeving coronavirus  

Gemert, 9 maart 2020  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Met dit bericht houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het 

Cornavirus. GOO blijft de richtlijnen van het RIVM volgen. Deze richtlijnen geven aan dat tot nader 

order mensen met griepverschijnselen, hoesten, verkoudheid of koorts het advies krijgen om thuis te 

blijven om besmetting te voorkomen. 

Allereerst nogmaals een oproep aan eenieder om verantwoordelijkheid te nemen. Heeft uw kind 

verkoudheidsverschijnselen of koorts, laat uw kind dan een paar dagen thuis uitzieken. Is uw kind 

weer beter, wacht dan nog 24 uur. Heeft u zelf verkoudheidsverschijnselen of koorts, breng uw kind 

dan niet zelf naar het kindcentrum. Indien er kinderen met ziekteverschijnselen in de groepen zijn, 

dan zullen we het kind apart houden en de ouders bellen met het verzoek om het kind op te komen 

halen.  

We vermijden in de groepen op dit moment activiteiten/spellen met intensief fysiek contact en 

activiteiten waarbij grote groepen kinderen bij elkaar zitten (b.v. vieringen). Ook zullen uitstapjes,  

zolang het advies van het RIVM van kracht is, afgelast worden. Onze medewerkers zullen met de 

kinderen bespreken hoe we op dit moment met elkaar omgaan en dat het belangrijk is om 

bijvoorbeeld elk uur handen te wassen en, wanneer ze moeten hoesten, dit in de elleboog te doen. 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten met verkoudheidsverschijnselen of koorts zullen niet op 

de locaties aanwezig zijn. We hebben helaas niet voldoende invallers beschikbaar om dit op te 

vangen. Ook is het niet wenselijk om groepen samen te voegen omdat er dan veel kinderen bij elkaar 

in een ruimte geplaatst moeten worden. Dit betekent helaas dat er groepen thuis moeten blijven. 

Houd hier de komende periode rekening mee en denk er alvast over na hoe u dit op kunt lossen. 

Indien er een groep thuis moet blijven, proberen wij u de avond vooraf hiervan op de hoogte te 

stellen. 

Wij begrijpen dat vorenstaande voor lastige thuissituaties kan zorgen. Wij blijven om uw begrip 

vragen in deze uitzonderlijke situatie. 

Wilt u meer weten over het advies van het RVIM. Kijk dan op de website van het RIVM 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. U vindt daar alle beschikbare 

informatie. 

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Bert Otten, bestuurder a.i. 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

