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Nieuwsbrief IV A

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.

geschreven om 08.00 uur*

Gorinchem, 1 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Ik hoop dat u/jullie allen genoten hebben van een mooie Voorjaarsvakantie.
Dat geldt in ieder geval voor de deelnemers van de Camphusianum Wintersportreis 2020, als
ik de berichten en reacties verneem. Alle deelnemers zijn veilig en gezond teruggekeerd in
Nederland. Grote dank aan de begeleiders Anita Parel, Marjolein van den Boorn, Ralph van
Dijk, Mathijn van Mourik, Ben Pronk, Eric Spronk en Evert Troost.
Directe aanleiding voor deze nieuwsbrief is de verspreiding van het Coronavirus,
donderdag jl. is de eerste Coronapatiënt gesignaleerd. Op moment van dit schrijven kent
Nederland tien Coronapatiënten.*
Vanaf morgen volgen we op school de richtlijnen van GGD en RIVM: handen regelmatig goed
wassen (desinfecterende zeep en geschikte handendrogers zijn aanwezig), hoesten of niezen
in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Het regelmatig wassen
van kleding wordt aanbevolen. Daar voegen wij aan toe: geen handen schudden, elkaar niet
omhelzen en elkaar niet zoenen.
Wij vragen ouders/verzorgers alert te zijn voor de verschijnselen van besmetting met het
Coronavirus: koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid), neemt u dan
contact op met uw huisarts.
Wij vragen ouders/verzorgers contact met de school op te nemen, indien u in een gebied
bent geweest waar besmetting met het Coronavirus heeft plaatsgevonden.
De school streeft naar een open communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen, zodat
onnodige onrust en misverstand worden voorkomen, met dank voor uw medewerking.
Overigens: op dit moment is er sprake van een (lichte) griepepidemie in Nederland.
In de loop van deze week neemt de schoolleiding een besluit over het al dan niet doorgaan
van de Romereis klas 5. Dit onderwerp komt ook morgenavond aan de orde in de
vergadering van de Oudervereniging. Leerlingen en ouders/verzorgers worden hierover
z.s.m. geïnformeerd. Wij zullen ook z.s.m. duidelijkheid geven over het doorgaan van de
uitwisselingen begin april in het kader van Internationalisering klas 4.

Vlak voor de start van de Voorjaarsvakantie is er een bericht van de gemeente Gorinchem
binnengekomen over werkzaamheden in de Vroedschapstraat en de Gildenweg in de
periode begin maart t/m begin april:
- aan de Vroedschapstraat worden twee voetgangersoversteekplaatsen vernieuwd,
nabij de Snijderstraat en ter hoogte van de Rakkerstraat-Schoutstraat.
Laatstgenoemde is de oversteekplaats bij onze school.
- aan de Gildenweg wordt de kruising met de Twijnderstraat als een verhoogd plateau
uitgevoerd.
Wegomleidingen worden met borden aangegeven, rustig rijgedrag is in sommige situaties
gewenst.
Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Monique van Amersfoort, teamleider leerjaren I en II
Martine van Duffelen, teamleider leerjaren III en IV
Bob van Haren, teamleider leerjaren V en VI
Hans Ruitenbeek, rector

m.vanamersfoort@camphusianum.nl
m.vanduffelen@camphusianum.nl
b.vanharen@camphusianum.nl
h.ruitenbeek@camphusianum.nl

*Laatste nieuws om 16.00 uur:
Het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem is vanmiddag gesloten vanwege
mogelijke besmetting met het Coronavirus.
Met de informatie van nu is de school morgen geopend.
Vanavond komt er nadere berichtgeving over de situatie in Gorinchem,
aan de hand daarvan nemen wij een besluit over mogelijke sluiting morgen.

