Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen in klas 1 t/m 4
Betreft: stand van zaken m.b.t. Coronacrisis

Den Haag, 9 september 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
We zijn dit schooljaar redelijk 'gewoon' begonnen. We hebben goede introductiedagen gehad en de lessen zijn
nu volgens het reguliere lesrooster begonnen. Er heerst - ondanks alle Coronatoestanden - een positieve sfeer
in de school.
Als school hadden we gehoopt het schooljaar iets stabieler te kunnen laten draaien, maar doordat het
Coronavirus oplaait, zullen er in de komende tijd mogelijk meer docenten afwezig zijn. We nemen hierbij als
school geen enkel risico. Bij Coronagerelateerde klachten moeten docenten thuisblijven en zich laten testen bij
de GGD. We proberen de lesuitval die dit met zich mee brengt zoveel mogelijk op te vangen door digitale
lessen op school aan te bieden, of andere docenten de lessen te laten overnemen. Het zou echter kunnen zijn
dat dit niet altijd lukt. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Tevens vragen we u nadrukkelijk wanneer uw zoon of dochter klachten heeft zoals:
-

verkoudheid
hoesten
keelpijn
koorts

uw kind thuis te houden en aan te melden voor een Coronatest bij de GGD. Wanneer uw kind zich ondanks de
klachten goed voelt, vragen we u ook met klem uw kind niet naar school te sturen.
We moeten het risico op verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk voorkomen. Als wij constateren dat
een leerling met Coronagerelateerde klachten op school is, sturen wij hem/haar onmiddellijk naar huis. Wij
bellen u dan om door te geven dat uw zoon of dochter dan onderweg is.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de school veilig is en blijft, ik reken daarbij op uw medewerking.
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de school via het algemene schoolnummer (070 - 397 15 41).
Met vriendelijke groeten,

R.J. Stehmann
directeur Hofstad Mavo Havo

