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Barneveld, 12 maart 2020 
 
 
 
Aan de ouders en verzorgers van de locaties van 
Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken en 
Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Vanmiddag heeft de overheid extra maatregelen afgekondigd in het kader van het coronavirus. Daarbij 
heeft de minister-president het belang van het openhouden van de basisscholen benoemd. Hij heeft zijn 
waardering uitgesproken voor het werk dat daar gedaan wordt. Dit geldt ook voor de medewerkers in 
de kinderopvang. Als bestuur zijn we dankbaar en trots op onze medewerkers die ook nu hun beroep 
uitoefenen. In lijn met de richtlijn van de Nederlandse overheid blijven de opvang- en onderwijslocaties 
open.  
 
We vragen u, en hebben dit ook aan de medewerkers gevraagd om de volgende maatregelen in acht te 
nemen.  

• Was je handen regelmatig. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Geen handen schudden als je iemand ontmoet of afscheid neemt. 
We hebben onze medewerkers gevraagd om de kinderen hier extra op te wijzen en hen hierin op te 
voeden. We vragen ook u als ouders/verzorger om ons hierin te steunen.  
 
Tevens is afgekondigd dat ouders/verzorgers hun kinderen met klachten in de bovenste luchtwegen 
thuis moeten houden. We vragen u om deze oproep serieus te nemen en bij twijfel uw zoon of dochter 
thuis te houden. Medewerkers is gevraagd alert te zijn op kinderen die hoesten, meer benauwd zijn dan 
anders of mogelijke koortsverschijnselen tonen.  Mocht er toch een kind in de kinderopvang of op 
school komen waarbij dit opvalt, zal er contact met u worden opgenomen en is het de bedoeling dat u 
zo spoedig mogelijk uw zoon of dochter ophaalt of op laat halen. 
 
We volgen de richtlijnen van de overheid en weten ons als christelijke organisatie afhankelijk van de 
bescherming van onze God.  Dat geldt ook met betrekking tot dit coronavirus. Dit neemt niet weg dat we 
onze verantwoordelijkheid hebben te nemen. Gisteren op de biddag hebben we met onze kinderen in 
diverse kerken en scholen gebeden tot deze God. Laten we dat ook vandaag en morgen doen. We 
vertrouwen erop dat we onder Zijn Zegen ons werk mogen doen ten behoeve van de kinderen en onze 
Nederlandse samenleving in goede samenwerking met u als ouders of verzorger. 
 

 
 
 Gert van der Rhee 
 Voorzitter College van Bestuur 
   


