Beste ouders, leerlingen en collega’s,
Het Coronavirus krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven in Nederland. Vanmiddag heeft
premier Rutte een persconferentie gegeven om de nieuwste maatregelen met ons te delen. Deze zijn
voor ons als school voldoende aanleiding om jullie allemaal te informeren over de gevolgen voor
CSW.
De scholen voor voortgezet onderwijs blijven open. Dat geldt dus ook voor CSW. Aanvullend kan ik
melden dat de Zeeuwse schoolbestuurders dagelijks met elkaar in contact staan om eventuele nieuwe
maatregelen, indien nodig, op elkaar af te stemmen. We volgen het nieuws per dag, indien nodig per
uur.
Wij volgen het advies om leerlingen en personeel te vragen bij verkoudheidklachten of andere milde
gezondheidsklachten thuis te blijven. We gaan er hierbij wel van uit dat dit in principe slechts een
beperkt aantal mensen zal betreffen gezien de ervaring van de afgelopen anderhalve week.
CSW heeft een crisisteam ingericht om het nieuws met betrekking tot Corona op de voet te volgen en
indien nodig aanvullende maatregelen af te spreken. Hierbij zullen we met name alle aandacht
hebben om de (school)examens op een goede en zorgvuldige manier te laten doorgaan.
Tot nader orde zullen alle reizen en excursies worden afgelast. Reisbewegingen beschouwen we als
onnodig risicoverhogend. Bovendien wordt geadviseerd bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te
voorkomen. Dit betekent ook een bezoek aan een museum, schouwburg, bioscoop of dergelijken niet
zal plaatsvinden. Ook de reizen naar de Efteling gaan wat CSW betreft vooralsnog niet door. Bij
geplande activiteiten onderzoeken we welke wellicht op een later moment kunnen worden ingepland.
De sportdag gaat wel door. Als er twijfel is of een activiteit doorgaat, kunt u op Untis kijken. Daar staat
de meest actuele informatie.
We begrijpen dat dit ingrijpend is en dat u allemaal bezorgd bent. Bij vragen verzoek ik u contact op te
nemen met de afdelingsleider of de directie. Als de situatie verandert, zullen we u uiteraard weer
allemaal informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens de directie,

F.C. van der Knaap

