
 

Betreft: informatie Coronavirus 

 

Hilversum, 2 maart 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Met dat het Coronavirus nu ook in Nederland is aangetroffen, willen we u graag informeren over hoe de 

Mozarthof hiermee omgaat. 

Wij vragen u, als uw zoon of dochter luchtwegklachten heeft, hoest of verkouden is én koorts heeft, hem/haar 

thuis te houden. Mochten wij op school deze ziekteverschijnselen constateren, dan nemen wij contact met u 

op met het verzoek het kind op te komen halen. In dat geval vragen wij u om uw kind thuis te houden totdat 

een arts heeft vastgesteld dat uw zoon of dochter niet besmet is met het Coronavirus. (of totdat uw kind 

koortsvrij is en weer naar school kan) 

Deze maatregel geldt ook voor de medewerkers van de school. 

De school zal er alles aan doen om vervanging van zieke personeelsleden te realiseren. Mocht dat echter 

onverhoopt niet lukken, dan wordt u hierover geïnformeerd. 

 

De Mozarthof volgt de adviezen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om  

verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.  Zie hiervoor: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

De adviezen om besmetting tegen te gaan en waar u met uw kinderen over kunt praten zijn: 

- Was regelmatig de handen met zeep. 

- Hoest en nies in de holte van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Wat doen wij om verspreiding van het virus te voorkomen? 

Op de Mozarthof zijn in alle klassen en toiletten zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig. Wij vragen 

van de leerlingen en het personeel om met een grotere regelmaat de handen te wassen dan tot nu toe 

gebruikelijk was. We zullen dit met onze leerlingen bespreken en waar nodig ondersteunen met picto’s. 

Wij zijn gewend om onze leerlingen ’s ochtends en ’s middags te begroeten en gedag te zeggen met een 

handdruk. Tot nader order zullen wij de handdruk achterwege laten om besmetting zoveel mogelijk te 

voorkomen. Wij zullen dit aan onze leerlingen uitleggen. 

Wij onderhouden contacten met de GGD over de verspreiding van het Coronavirus  in de regio Gooi en 

Vechtstreek en zullen, indien nodig, passende maatregelen nemen. 

 

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met een vriendelijke groet, 

 

Trix Stöve, directeur Mozarthof 

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

