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Beste ouders, verzorgers,

Wij nemen steeds kennis van de actuele ontwikkelingen met betrekking to t de 
besmettingen door het coronavirus. In deze brief krijg t u informatie over wat dit voor u 
en uw kind betekent.

Het is een feit dat inmiddels ook in Nijmegen zich een besmetting met het virus heeft 
voorgedaan. Het betreft de moeder van een leerling van het Dominicus College. De 
betreffende leerling was niet ziek, er is dan ook geen risico geweest op besmetting 
binnen die school. Uit voorzorg b lijft die leerling van Dominicus College thuis.
Voor leerlingen binnen de scholen van de Scholengroep is er geen risico geweest.

Wat mag u van ons verwachten? Wij als Scholengroep nemen geen risico's. We volgen 
hierin de richtlijnen van de overheid en de GGD. Wanneer dat noodzakelijk is om risico's 
te verminderen, zullen activiteiten en reizen worden afgezegd. U zult hierover steeds 
tijd ig worden geïnformeerd. Ook wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen 
wij u direct informeren over de besluiten die wij nemen om waar nodig risico's te 
verminderen.

Meer informatie kunt u vinden in de bijgesloten brief van de GGD.

Met vriendelijke groet,

Hans Schapenk
Bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen

Onder de Scholengroep Rijk van Nijmegen vallen het Canisius College, het Kandinsky College, NSC Groenewoud, Jorismavo, Het Rijks vmbo campus en het Pontem College
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Beste ouders, verzorgers, 

 

Op het Dominicus College is bij een moeder van een leerling het coronavirus vastgesteld. In deze 

brief krijgt u informatie over wat dit voor u en uw kind betekent. 

 

Kan mijn kind of ik het coronavirus hebben gekregen? 

Nee, want de betreffende moeder is niet op school geweest. Ook het kind is niet met klachten op 

school geweest. Dat betekent dat er geen risico is geweest op besmetting op school. De leerling 

blijft voorlopig thuis.  

 

Algemeen advies over het coronavirus 

Als uw kinderen of u in Noord- Italië zijn geweest (of in ander land waar corona voorkomt): 

• en geen klachten hebben zoals koorts, verkouden of hoesten, dan kunnen ze gewoon naar 

school of kinderdagverblijf. Dit is het landelijk advies van het RIVM. 

• op het moment dat kinderen wel klachten van koorts, hoesten en/of verkoudheid hebben, dan 

moeten zij thuisblijven en niet naar school of kinderdagverblijf komen. Als de klachten erger 

worden, of kinderen hebben koorts én hoesten, dan kunt u de huisarts bellen. 

 

Wat kunt u en uw kind zelf doen? 

Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes.  

Dit doe je door: 

• handen wassen met zeep (https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk) 

• niezen/hoesten in de elleboog  

• papieren zakdoekjes te gebruiken  

 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? 

Algemene informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 

Met vriendelijke groet, 

Team infectieziektebestrijding 

GGD Gelderland-Zuid 
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