
 

Hoogeveen, 13 maart 2020  

Aan: alle leerlingen en hun ouders/verzorgers 

Betreft: Coronavirus 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos, 

Het kabinet heeft gisteren nieuwe maatregelen voor Nederland afgekondigd rondom het Coronavirus. 
Er is door het kabinet aangegeven geen aanleiding te zien om de scholen in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs te sluiten. Tegelijkertijd wordt iedereen geadviseerd om bij hoesten, 
neusverkoudheid, keelpijn of koorts thuis te blijven. Dit betekent dat wij u vragen om uw kind(eren) bij 
deze klachten thuis te houden. Ook hebben wij onze medewerkers gevraagd om extra alert te zijn op 
deze klachten en in dat geval thuis te blijven. Als gevolg deze afspraken zal er mogelijk in verschillende 
van onze locaties sprake zijn van lesuitval. 

Er is ook een maatregel afgekondigd over het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen van meer 
dan 100 personen. Er staan bij RSG Wolfsbos diverse evenementen en bijeenkomsten gepland. 
Uiteraard zullen wij iedereen – indien van toepassing – zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen over 
het niet doorgaan van deze bijeenkomsten en evenementen.  

Voor vanavond staat een voorstelling ‘De storm in een glas water’ gepland op locatie Groene Driehoek. 
Deze voorstelling gaat helaas niet door. 

Daarnaast informeren we u erover dat Cosis, de organisatie die de catering verzorgt op de locatie 
Groene Driehoek, heeft besloten deze dienst de komende 14 dagen niet te zullen leveren. Daar zal tot 
eind maart dus geen kantineverkoop zijn. 

Vanzelfsprekend hopen wij dat deze situatie zo snel mogelijk zal normaliseren. We blijven ondertussen 
de adviezen van het RIVM en de GGD op volgen. Mocht het kabinet aanvullende maatregelen 
afkondigen m.b.t. het onderwijs dan zullen wij daar gehoor aan geven. We hopen op uw begrip voor de 
keuzes die door ons gemaakt zijn en worden. Van onze kant respecteren wij uiteraard uw eigen 
afwegingen hierin. 

Wij houden u via de mail en de website van RSG Wolfsbos op de hoogte. We verzoeken u beide ook in 
het komende weekend in de gaten te houden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u via de mail contact met ons op nemen via info@wolfsbos.nl 

Met vriendelijke groet, 

Ilse Top 
directeur bestuurder  

 

 

 

  


