
 

 
 
 
 
 
Ubbergen, 13 maart 2020 
 
Kenmerk: 20200313/DET/scs 
Betreft: Coronavirus  
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Naast de algemene informatie hechten we eraan u steeds te infomeren over  
de actuele situatie op Notre Dame, zodat u zo goed mogelijk op de hoogte bent. 
Dat geldt ook voor onze leerlingen. Het is ons beleid om ouders en leerlingen 
steeds goed op de hoogte te houden. 
 
Door de GGD zijn we geïnformeerd dat bij een ouder van een leerling Corona is 
vastgesteld. Er is geen sprake van risico voor andere leerlingen, omdat er geen 
enkel contact is geweest en de leerling thuis is (zie de brief van de GGD).  
 
Door iedereen goed te informeren voorkomen we hopelijk onnodige onrust of 
zorg.  
 
Ten aanzien van onze medewerkers en leerlingen handelen we uit voorzorg  
zodat er geen onnodig risico ontstaat. Dat betekent dat een aantal medewerkers  
op dit moment preventief thuis is omdat zij extra kwetsbaar zijn of omdat er 
sprake is van lichte ziekteverschijnselen.  
 
We kijken voor zover mogelijk ook vooruit. Het is niet ondenkbaar dat in de  
nabije toekomst scholen worden gesloten. Mocht dit zich voordoen, dan zullen  
wij er alles aan doen om de leerlingen in de examenklas zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Daaraan zullen we dan voorrang verlenen. De manier waarop  
we dat doen zal mede afhangen van de situatie. 
 
Activiteiten die staan gepland waarbij meer dan 100 mensen tegelijk aanwezig  
zijn of grote groepen worden uitgenodigd, gaan niet door. Dat betreft concreet 
voor de komende tijd dat de volgende activiteiten niet doorgaan: 

 Step on Stage    13 maart 

 Castle Lane Rock  20 maart 

 Go Short Lux   2 april        Afsluiting maatschappijleer leerjaar 5 

 Gala leerjaar 5   3 april 

 Oogverdovend   9 april      Drama leerjaar 5 

 Thema avond Ouderraad 16 april 
 

  



 

 
 
 
 
 
Over activiteiten die later plaatsvinden nemen we later een besluit op grond  
van de dan meest actuele informatie. 
 
Vanmiddag is er een extra bijeenkomst gepland met de leerlingen en ouders  
van de Malawi reis en de begeleiders.  Een besluit over de voortgang van de  
reis nemen we na overleg met alle betrokkenen. 
 
Voor dit moment zijn dit specifieke zaken waarover we u willen informeren. 
Indien zich nieuwe feiten voordoen, houden we u op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marij van Deutekom 
directeur 
 
 


