
 
 

Pijnacker, 14 september 2020 

 

Beste ouder/verzorger,  

Bij een leerling van onze school is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Hij/zij moet thuis in 

isolatie uitzieken en zal dus niet op school komen. We hebben als school contact opgenomen met de 

GGD. De GGD zal een bron- en contactonderzoek instellen. De school kan gewoon open blijven en 

alle leerlingen kunnen naar school komen als ze geen klachten hebben. De school handelt in lijn met 

de adviezen van de GGD en het RIVM.  

Wat betekent dit voor u en uw kind?  

• Heeft uw kind geen klachten en heeft géén van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, 

dan kan uw kind naar school komen.  

• Heeft uw kind (lichte) klachten - hoesten, koorts, kortademigheid - houd uw kind dan thuis. 

Laat het uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet.  

• Heeft één van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, houd ook dan uw kind thuis.  

• Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd/moeten 

worden opgehaald. De school neemt in dit geval contact met u op.  

Wat moet u doen als uw kind klachten krijgt?  

Blijft u alert bij de volgende klachten:  

• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  

• (licht) hoesten  

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)  

• kortademigheid/benauwdheid  

• verhoging óf koorts boven de 38 graden  

Testen  

Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houd uw kind dan uit voorzorg thuis, vermijd contact 

met anderen. Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de 

GGD voor advies, telefoon 070-353 72 40, optie 0 en kies voor ‘scholen en kinderopvang’. Buiten 

kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel 

mogelijk contact met u op.  

Hygiëne  

We vragen van iedereen binnen de school extra aandacht voor de naleving van de instructies 

omtrent hygiëne:  

• Was regelmatig de handen  

• Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden  

• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot medewerkers van de school 



 
 

Vragen?  

De GGD neemt binnenkort contact op met de school over het verdere verloop van het bron- en 

contactonderzoek. Heeft u nog vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de 

GGD (voor vragen over testen). Meer informatie over het coronavirus vindt u op 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. natuurlijk kunt u ook contact opnemen 

met school als u specifieke vragen heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

Jan Willem van Poortvliet 
rector 


