
Hoogeveen, 12 maart 2020 

 

Betreft: Coronavirus  

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos, 

Gistermiddag is bij de directie van RSG Wolfsbos de informatie binnengekomen dat de moeder van 
een leerling van onze school (locatie Groene Driehoek) besmet is geraakt met het Coronavirus. Op last 
van de GGD blijft de leerling in kwestie voorlopig thuis: het gezin zit inmiddels in thuisisolatie.  
 
Uiteraard hebben we hierover direct contact opgenomen met de GGD. De GGD gaf aan dat er op onze 
scholen géén extra maatregelen genomen hoeven te worden, aangezien de leerling zelf nog geen 
ziekteverschijnselen heeft. Maar we vinden het belangrijk om u hierover te informeren. 

 
We volgen m.b.t. de preventie van de verspreiding van het Coronavirus van dag tot dag de richtlijn 
van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD. Dat is een vergelijkbaar 
beleid als bij een griepgolf. Zoals eerder aangegeven gaat het dan om het volgende gedragsrichtlijnen: 

 Was regelmatig je handen;  

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

 Gebruik papieren zakdoekjes  

 Vermijd het geven van handen  
 
Uiteraard zijn wij op dit moment binnen onze scholen zeer alert en we hebben afgesproken dat er op 
school extra aandacht is voor hygiëne. We vragen ook uw alertheid een aandacht daarvoor.  
 
Wij zijn ons bewust van de vragen die deze situatie kan oproepen. Als school staan wij steeds in nauw 
contact met de GGD en andere betrokken partijen. Via onze website en door middel van deze 
rechtstreekse berichtgeving informeren wij u over de actuele stand van zaken, ook als daar 
verandering in optreedt.  
 
De GGD informeert ook over de actuele situatie: https://www.ggddrenthe.nl/over-de-
ggd/actueel/coronavirus-covid-19/ 
 

De site van het RIVM geeft uitgebreide informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-

over-coronavirus 

Mochten er vragen zijn dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen of uw vraag mailen 

naar info@wolfsbos.nl. 

Met vriendelijke groet,  

E.I.D.M. Top 

directeur bestuurder  
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