
             

UPDATE CORONA  

 

Hoogeveen, 28 november 2020 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) van RSG Wolfsbos, 

Na ruim een maand merken we dat zowel leerlingen als medewerkers inmiddels gewend zijn om een 

mondkapje te dragen op school. Toch blijft het een bijzonder beeld, een school waar iedereen een 

mondkapje draagt. Dat had niemand een jaar geleden kunnen bedenken. Gelukkig lijken de 

maatregelen die binnen de school genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan, goed te werken. Het aantal besmettingen en quarantaine-gevallen binnen de school blijft tot 

nu toe relatief laag. We houden dit dan ook dagelijks goed in de gaten en hebben nauw contact met 

de GGD. 

Sinterklaas en Kerst 
Ook de viering van Sinterklaas en Kerst zal dit jaar, zowel thuis als op school, anders zijn. Binnen de 
school is afgesproken om hier met elkaar in klas/groepsverband toch iets leuks van te maken voor de 
leerlingen. Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. 

Ventilatie 
De afdeling facilitair is de afgelopen tijd druk bezig geweest met ventilatie binnen de school. Hierbij 
worden nauwgezet de adviezen vanuit het RIVM, de GGD en de VO-raad gevolgd. Zo wordt er op alle 
locaties continue onderzocht of er voldoende wordt geventileerd. Indien nodig worden aanpassingen 
gedaan om zo optimaal mogelijk te ventileren. Doordat er op alle locaties veel geventileerd wordt, 
kan het af en toe fris zijn in de klaslokalen. Voor leerlingen wellicht een handige tip om de komende 
winterperiode een extra trui of vest mee te nemen.  
 
RSG Wolfsbos verrast basisschoolleerlingen met flitsbezoek, film en App 
Door alle coronamaatregelen kunnen leerlingen van groep 7 en 8 niet samen 
met hun ouders naar voorlichtingsmomenten op middelbare scholen. Daarom 
hebben we een alternatief bedacht en zijn naar de leerlingen van groep 7 en 8 
van ruim 45 basisscholen toe gegaan om hen een verrassing te brengen. Ook 
hebben we de film “RSG Wolfsbos presenteert zich” gemaakt en is de Brugklas 
App gelanceerd. Ook weer even een kijkje nemen in de school? Bekijk dan nu 
de film op www.wolfsbos.nl of klik op de link in het plaatje hiernaast >>>> 

Alleen samen krijgen we corona onder controle 

Door alert te blijven en de coronamaatregelen op te volgen, helpen u en uw kind voorkomen dat het 

coronavirus zich verspreidt. Heeft u zorgen of vragen over bovenstaande of andere COVID-19 

gerelateerde vragen, mail dan naar info@wolfsbos.nl of neem contact op met GGD Drenthe via 0592-

306300 (dagelijks 8:00 - 17:00 uur) of kijk op rijksoverheid.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Krijn Houwing 

Waarnemend directeur-bestuurder RSG Wolfsbos 

http://www.wolfsbos.nl/
mailto:info@wolfsbos.nl
https://www.youtube.com/embed/mB7Cfkdnl-c?feature=oembed

