
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 14 september 2020 
 
Geachte ouders, 
 
Maandag 24 augustus zijn we na vijf maanden weer begonnen met het geven van fysieke 
lessen aan al onze leerlingen. De school is ingericht volgens de (hygiëne-)maatregelen en de 
richtlijnen van de GGD en het RIVM.  
 
De GGD heeft op 12 september bij een leerling uit 4-havo van onze school een besmetting 
met het coronavirus geconstateerd. Na overleg met de GGD blijft deze leerling thuis. 
Inmiddels heeft ook bron- en contactonderzoek plaatsgevonden. Alle personen van school 
met wie de leerling contact heeft gehad, zijn geïnformeerd en gaan in quarantaine. 
 
De GGD heeft ons laten weten dat op basis van de huidige richtlijnen geen verdere of 
andere maatregelen meer door en op school genomen hoeven te worden. Mocht dit 
veranderen, dan informeren we u direct, want de veiligheid en gezondheid van onze 
leerlingen en onze medewerkers staan voorop.  
 
Het is uiteraard raadzaam om uw zoon/dochter extra goed in de gaten te houden. De meest 
voorkomende klachten bij COVID-19 zijn:  
 - verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),  
 - (licht) hoesten,  
 - plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping),  
 - kortademigheid/benauwdheid,  
 - verhoging óf koorts boven de 38 graden.  
Verder zegt de GGD:  

‘Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de 
huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft 
geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.’ 

Als de mensen in de (directe) omgeving geen klachten krijgen binnen 10 dagen na het 
laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden 
in Nederland rondom COVID-19.  
 
We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. (Overigens wijzen we u 
graag nog eens op onze site, waar de laatste ontwikkelingen het eerste gepubliceerd 
worden.) Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de teamleider van 
uw zoon of dochter of met de GGD.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
E. (Edward) de Gier, rector 
info@sgweredi.nl 

Aan de ouders van de leerlingen van SG Were Di 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/
https://weredi.nl/nieuws/naar-school-in-corona-tijden
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