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          Rotterdam, 13 maart 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

De uitbraak van het coronavirus heeft inmiddels grote gevolgen. N.a.v. de persconferentie van 
premier Rutte  gistermiddag zijn er nieuwe maatregelen ingegaan. Vooralsnog blijven de scholen 
open. 

In overleg met ons schoolbestuur, de RVKO, volgen we de richtlijnen van het ministerie van OCW in 
samenwerking met het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we nauwlettend in de 
gaten. 

Voor nu geldt nadrukkelijk:                       
Blijf thuis met verkoudheidsklachten, kortademigheid en koorts of wanneer gezinsleden deze 
klachten vertonen. 

Uit voorzorg wordt geadviseerd ook medisch kwetsbare kinderen thuis te houden. Medisch 
kwetsbare ouders wordt ook geadviseerd om hun kinderen thuis te houden. Dit om te voorkomen 
dat zij het virus aan de ouders kunnen overdragen. 

Wij willen u vragen de kinderen tot de deur te brengen en niet de school binnen te gaan, als dit niet 
uitdrukkelijk nodig is. Dit om overdracht via volwassenen te voorkomen. 

Als er leerkrachten thuis moeten blijven, zal het niet altijd mogelijk zijn om alle kinderen op te 
vangen. Zo mogelijk zullen wij u tijdig informeren, maar er zou ook sprake van overmacht kunnen 
zijn. Wij hopen op uw begrip als er een groep thuis moet blijven. Wij zullen dan wel zoveel mogelijk 
proberen om dit steeds met wisselende groepen te doen. 

Voorlopig zullen wij ook activiteiten waarbij veel kinderen samen komen, niet door laten gaan. Ook 
worden de activiteiten waarbij er externen zijn uitgenodigd afgezegd. Uitstapjes worden uitgesteld. 
De Nationale daltondag van woensdag 18 maart zal naar een later moment in het jaar worden 
verplaatst. De maandsluiting van 27 maart zal komen te vervallen. We hebben helaas de workshops 
van vandaag en volgende week vrijdag moet afzeggen.  

Als u uw kind ziek wilt melden, kan dat telefonisch op 010-4206661 of via info@mmkschool.nl. Als 
er inderdaad sprake is van het Coronavirus, willen wij het graag weten. 

De belangrijkste maatregelen die u voor uzelf en uw kind kunt nemen om besmetting te voorkomen 
zijn heel simpel. Ze gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is 
dus altijd belangrijk om deze op te volgen. - Was je handen regelmatig. Wanneer en hoe je dat goed 
doet, lees je hier: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen. - Hoest en nies in de binnenkant van 
je elleboog. - Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg. - Raak je neus, 
mond en gezicht zo min mogelijk aan. 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de 
ontwikkelingen rond het coronavirus snel kunnen gaan. Als dat nodig is zullen we u nader 
informeren. 

Met vriendelijke groet, 
Sadhana Raaijmakers en Michiel Breijs 
 
 


