
 

 
 

 
Ubbergen, 11 maart 2020 
 
Kenmerk: 20200311/DET/scs 
Betreft: Coronavirus  
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
  
Wij volgen voortdurend de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. In onze 
handelwijze betreffende voorkomen van besmetting en keuzes ten aanzien van het 
wel of niet door laten gaan van activiteiten houden we ons aan de richtlijnen van het 
RIVM en de GGD en de meest actuele informatie per dag.  
  
Wat betreft reizen naar het buitenland, uitwisselingen of eendaagse bezoeken aan 
grotere steden in binnen- en buitenland, overwegen we steeds wat verstandig is om te 
doen. Om risico’s te verminderen/te voorkomen zien we ons genoodzaakt om een 
aantal geplande reizen niet door te laten gaan. Dit besluit geldt voor reizen die voor de 
meivakantie plaatsvinden naar grotere steden met een hoge bevolkingsdichtheid of 
waar sprake is van een risicogebied. Concreet betekent dit dat de geplande reizen naar 
Berlijn, Parijs en de dagtrips naar Luik en Keulen worden afgelast. 
  
Met de informatie van dit moment willen we de reis naar Malawi vooralsnog gewoon 
door laten gaan. Ook de uitwisselingen naar Blanes en Mallorca gaan voorlopig 
gewoon door. Nieuwe informatie of andere richtlijnen kunnen leiden tot een andere 
afweging. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we u direct op de hoogte brengen.  
  
Voor andere activiteiten of reizen die plaatsvinden na de meivakantie overwegen we 
op een later moment wat het beste is om te doen. Mede afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Zodra aan de orde informeren we u hierover.  
  
We zullen de door school al in rekening gebrachte kosten voor de nu afgelaste reizen 
retourneren. De ouders die het betreft ontvangen hierover de komende weken nader 
bericht.  
  
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Het is heel jammer 
dat bijzondere activiteiten die al veel voorbereiding hebben gevraagd en waar 
iedereen naar uitkijkt, niet door kunnen gaan. Gezien de omstandigheden rekenen wij 
echter op ieders begrip voor de besluiten die we nemen. 
  
We houden u op de hoogte. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marij van Deutekom 
directeur  


