
          

 

 

                                                                                         

  

 

Goirle ,  8 maart 2020  
 
Geachte ouder / verzorger,  
 
In de brief van 28 februari jl. bent u geïnformeerd over de wijze waarop Stichting Edu-Ley  omgaat 
met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Zoals daarin vermeld, onderhouden we nauwe 
contacten met de GGD en zij onderhouden op hun beurt weer nauwe contacten met het RIVM. 
Deze instanties hebben sinds afgelopen vrijdag  hun adviezen aangepast. In deze brief informeren 
we u wat deze aanpassing inhoudt en wat dit mogelijk betekent voor uw kinderen.  
 
In Midden - en West Brabant zijn diverse inwoners positief getest op het coronavirus. Van het 
grootste gedeelte van die patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in 
Italië geweest of hebben contact gehad met een positief geteste patiënt.  
 
Voor de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het 
merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. 
 
In onze regio is (indirect) contact met een patiënt met het Coronavirus helaas niet volledig uit te 
sluiten. Het RIVM/GGD adviseert de  inwoners van de provincie Noord -Brabant dan ook om bij 
verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken .  
 
Ook zonder koorts geldt: bij verkouden en/of hoesten : de kinderen thuishouden. 
 
Wat betekent dit voor de ouders/verzorgers, de kinderen en de  medewerkers van Edu-Ley ?  
 
1 : Het dringende verzoek aan alle ouders om de kinderen thuis te houden die hoesten, verkouden 
zijn en/of koorts hebben. We verzoeken u de school te informeren over de reden van ziekmelding.   
 
2 : Ook onze medewerkers wordt gevraagd om alert te zijn op deze verschijnselen, zowel bij 
henzelf als bij de kinderen. Zo nodig wordt met u contact opgenomen als geoordeeld wordt dat het 
beter is dat u uw kind komt halen.  
 
3 : Als werkgever hebben wij verscherpte aandacht voor ziekteverschijnselen bij medewerkers. 
Indien nodig worden zij preventief naar huis gestuurd. Momenteel zijn wij aan het bekijken wat dit 
betekent voor de leerkrachten voor onze scholen. U zult begrijpen dat deze maatregel mogelijk ook 
van invloed kan zijn op de groepsbezettingen voor de komende week . Uiteraard proberen wij voor 
een goede vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is, zoals u weet, beperkt en ook zij kunnen 
klachten ondervinden. Ik laat u daarom weten dat het zeer realistisch is dat u van de school te 
horen krijgt dat kinderen niet naar school kunnen komen. De scholen informeren u elke dag rond 
16.00u of uw kind(eren)  de volgende dag naar school kan/kunnen  komen .  
 
 



 
 
 
Voor het geval u zelf de websites van het RIVM of de GGD wilt raadplegen, worden hieronder de 
websites nogmaals vermeld.  
 
RIVM:  
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  
GGD hart van Brabant:  
https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/01/Ik-heb-een-vraag-over-het-coronavirus  
 
Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
 
Ave 
 
Paul van Aanholt 

Bestuurder Edu-Ley. 


