Mail: maandag 9 maart 2020
Onderwerp: Aandacht voor coronavirus + Floreantbeleid

Beste ouders en verzorgers,
Helaas blijft het coronavirus zich ook in Nederland verspreiden.
Op school is het ook regelmatig onderwerp van gesprek.
Wij proberen daarbij op te letten dat de kinderen niet angstig worden.
De volgende zaken zijn van belang voor persoonlijke hygiëne:
-hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog,
-papieren zakdoekjes gebruiken,
-regelmatig goed de handen wassen.
Eerdaags komen in de toiletgroepen tijdelijk papieren handdoekjes.
Wij hopen dat de virusdreiging snel voorbij is.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag.
Met vriendelijke groet,
ook namens het team,
Johan
------------------------------------------------------

Het beleid van Stichting Floreant m.b.t. het coronavirus:
- Het college van bestuur en de directies van de scholen van Floreant houden die situatie
nauwlettend in de gaten.
- Floreant staat samen met andere scholen waar nodig in nauw contact met de landelijke, regionale
en lokale overheden die een rol hebben in de bestrijding van dit virus, waaronder het RIVM en de
GGD. Ook worden de reisadviezen van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten gehouden.
- Zodra zij aanwijzingen geven voor de scholen, bijvoorbeeld op het gebied van
informatievoorziening, van persoonlijke hygiëne of beperking van personenverkeer in de openbare
ruimte, zullen Floreant en de Floreant-scholen die aanwijzingen zonder meer opvolgen en daarover
met alle belanghebbenden (waaronder ouders, leerlingen en collega’s) communiceren.
- Op dit moment zijn dergelijke aanwijzingen - naast algemene richtlijnen van het RIVM over
persoonlijke hygiëne - nog niet gegeven en hoeven er ook nog geen maatregelen ter zake worden
genomen.

Verder wordt er gebruik gemaakt van de volgende links waarop informatie is te vinden over dit
onderwerp:

RIVM
--> Actuele informatie
--> Vraag en antwoord algemeen
--> Vraag en antwoord voor onderwijs

Ministerie van Buitenlandse Zaken
--> Actuele informatieActuele informatie
--> Reisadviezen

GGD
--> Informatie voor scholen en kinderopvang
--> Het coronavirus

