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Covid-19

Om maar met de deur in huis te vallen, de GGD heeft gisteren een besmetting met het covid-19 

Coronavirus vastgesteld bij een leerling van Kottenpark. Het goede nieuws vooraf: de leerling maakt 

het goed en vertoont gelukkig geen ernstige klachten. 

De leerling is vorige week vrijdag (2 oktober 2020) voor het laatst op school geweest. De eerste 

klachten zijn dezelfde avond ontwikkeld. Sinds maandag jl. is de leerling niet meer op school 

geweest. Voor het bepalen welke leerlingen nauw contact hebben gehad met de geïnfecteerde 

leerling moet dus worden gekeken naar vorige week donderdag en vrijdag (1 en 2 oktober 2020).

Als schoolleiding hebben wij ons handelen nauw afgestemd met de plaatselijke GGD.

In deze brief zetten we kort alle belangrijke informatie op een rijtje:

1

.

Een leerling die nauw contact met de besmette leerling heeft gehad moet zelf 10 dagen in 

quarantaine. Dat betekent dat gekeken moet worden wie in een periode van 15 minuten 

aaneengesloten op minder dan 1,5 meter afstand heeft doorgebracht van de leerling. In 

een gewone lessituatie betreft dit dus alle leerlingen die naast, voor of achter de 

geïnfecteerde leerling hebben gezeten. Als we uitgaan van het laatste contact dan 

betekent dit dat de quarantaine tot en met dinsdag a.s. aangehouden zou moeten worden.

2

.

Alle overige contacten (meer afstand) wordt gevraagd om op mogelijke klachten te letten 

en zich  bij corona gerelateerde klachten te laten testen.

3

.

Gezien het feit dat wij nu niet precies kunnen achterhalen welke leerlingen in aanmerking 

moeten komen voor quarantaine hebben wij besloten om de hele gehele klas van de 

leerling te vragen vandaag thuis te blijven. 

 



Deze infectie wordt dus een dag voorafgaand aan de herfstvakantie bekend. We hopen en gaan 

ervan uit dat na de vakantie alle lessen weer volgens het rooster plaats kunnen vinden.

We sturen u deze nieuwsbrief, omdat we het belangrijk vinden dat u van ons hoort wat er speelt op 

Kottenpark, zodat u over de juiste informatie beschikt. 

Vanzelfsprekend heeft de beschreven leerling recht op privacy. Daarom vermelden wij ook de naam 

niet in deze nieuwsbrief. Alle ouders van de klas zijn gisteren persoonlijk geïnformeerd via telefoon 

en mail.

 

Oproep

Naar aanleiding van hierboven geschreven voorval, kwamen we tot de ontdekking dat niet alle 

telefoonnummers van ouders/verzorgers nog kloppen. Vandaar hierbij een oproep vanuit ons, 

zouden jullie in Magister willen controleren of het juiste nummer opgenomen is?

Alvast bedankt voor de moeite! 

 

Herfstvakantie

We hopen na de herfstvakantie weer gezond te kunnen starten en we hopen alle leerlingen dan 

weer te zien. 

Fijne vakantie en tot gauw! 

Schoolleiding Kottenpark. 
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