
 

 
 
 
Betreft: update coronavirus 2 maart 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Op Winkler Prins houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen we de adviezen en 
eventuele maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit 
moment zijn er nog geen opgelegde maatregelen. 
 
Hygiëne 
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• Was je handen regelmatig; 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
• Gebruik papieren zakdoekjes; 
• Vermijd handen schudden. 

Hygiëne is van groot belang en we zullen naar vermogen zorgen voor extra sanitaire middelen. 
 
Contact met huisarts en school 
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat 
je het coronavirus hebt. De kans is groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. 
In de volgende situatie vragen we ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts 
en school in te lichten: 

• Als je de afgelopen twee weken in een land bent geweest met wijde verspreiding van het 
coronavirus en er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid); 

• Of als je de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe 
coronavirus. 

 
Excursies en uitwisselingen 
Op basis van bovenstaande gegevens bekijken wij elke geplande excursie tot de zomervakantie. 
Indien er excursies gepland zijn naar de zogenaamde brandhaarden van het coronavirus, dan 
overleggen wij met de instanties in hoeverre deze al dan niet doorgang kunnen vinden. Bij eventuele 
afgelasting zullen wij alle betrokkenen zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Ontwikkelingen en meer informatie 
De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt naar het 
noorden van Nederland. Wij verzoeken u naast onze website ook die van het RIVM en 
de GGD Groningen in de gaten te houden om op de hoogte te blijven. 
Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en preventiemaatregelen verwijzen we naar de 
volgende websites: 

• Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs 
• RIVM – actuele informatie 
• RIVM – verspreiding 
• Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken 
• WHO 
• UMCG – maatregelen 
• GGD Groningen 

Video’s: 
• Over het coronavirus (RIVM) 
• Over de voorzorgsmaatregelen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de deelschooldirecteur. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 
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