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Extra nieuwsbrief 

Ook in onze regio zijn er nu een paar besmettingen met het Coronavirus. Gelukkig niet op scholen in 

Purmerend. Op school zijn we extra voorzichtig en geven we geen handen meer. De leerkrachten en 

de kinderen wassen hun handen extra vaak.  

Wilt u zelf ook voorzichtig zijn? Als uw kind hoest of klachten heeft, stuur uw kind niet naar school.  

Een brief van ons schoolbestuur (Stichting CPOW) en de GGD vindt u hierbij. 

 

In our region there are now also a few infections with the Corona virus. Fortunately not at schools in 

Purmerend. At school we are extra careful and we no longer shake hands. The teachers and the 

children wash their hands extra often. 

Do you want to be careful yourself? If your child has a cough or symptoms, don't send your child to 

school. 

Attached you will find a letter from the Board of the school (Stichting CPOW) en de GGD (healthcare). 

 

 

 

 

 

Dear parents and caregivers, 

Now that there are infections in our region with the new coronavirus, we as a board have decided to 

put together an emergency team. This team closely follows the developments regarding the 

coronavirus and has a daily meeting. The team is supporting the schools and the directors. 

As a result of this contamination, the GGD has drawn up an updated action perspective in the region. 

You will find this in the attachment to this message. 

You will be informed as soon as measures are necessary at your child's school. Current information 

can be found on the websites of RIVM (www.RIVM.nl) and GDD Zaanstreek-Waterland 

(www.ggdzw.nl). 

 

Kind regards, 

Erik Abbink 

 

Chairman of the Executive Board of CPOW 

 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 

http://www.rivm.nl/
http://www.ggdzw.nl/


 
 



 
 

 

 

Datum: 11-03-2020 

 

Betreft: Update coronavirus 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 

 
Nu er binnen onze regio infecties zijn met het nieuwe coronavirus, hebben 

wij als bestuur besloten om per heden een calamiteitenteam samen te 
stellen. Dit team volgt de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de 

voet en heeft dagelijks overleg. Het team is ondersteunend naar de 
scholen en de directeuren.  

 
De GGD heeft naar aanleiding van deze besmetting in de regio een 

geactualiseerd handelingsperspectief opgesteld. Deze vindt u in de bijlage 
van dit bericht. 

 

Zodra er maatregelen op de school van uw kind nodig zijn, wordt u 
geïnformeerd. Actuele informatie vindt u op de websites van het RIVM en 

de GDD Zaanstreek-Waterland. 
 

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Erik Abbink 
Voorzitter College van Bestuur CPOW 

 

 

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdzw.nl/


Geachte mijnheer, mevrouw, 
  
In vervolg op onze eerdere mails van 27 en 28 februari stuur ik u een geactualiseerd 

handelingsperspectief in de aanpak van het Coronavirus. 
  
Bij een aantal personen in de regio Zaanstreek-Waterland is een infectie met het nieuwe coronavirus 

vastgesteld. Deze patiënten verblijven in het ziekenhuis of thuisisolatie. 
  
De GGD voert bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus een contactonderzoek uit. Hierbij 
wordt in beeld gebracht welke personen mogelijk blootgesteld kunnen zijn geweest aan het virus. De 

GGD benadert deze mensen zelf. Vervolgens wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn, 
bijvoorbeeld in relatie tot kinderen die naar school of naar een kinderdagverblijf gaan. De GGD 

benadert de school of het kinderdagverblijf wanneer daar aanleiding toe is. De GGD informeert de 

directie van de school dan over de te nemen maatregelen en stelt informatie beschikbaar die u aan de 
ouders kan geven. Het is dus niet nodig dat u zelf contact opneemt met de GGD.  
  
De situatie in de regio Zaanstreek-Waterland verschilt van de situatie in Brabant. Het eerder 

verzonden handelingsperspectief voor onze regio is niet veranderd: Als de kinderen geen klachten 
hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school of dagverblijf. Dit geldt 
ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de 
landelijke richtlijn van het RIVM. 
  
Activiteiten op school 
Op dit moment is er geen reden om speciale activiteiten zoals schoolreisjes of klassenfeesten, te 

annuleren.  
  
Wat kunt u doen? 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en 
gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om 

deze op te volgen: 
-           Regelmatig handen wassen; 
-           Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog; 
-           Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken; 
-           Geen handen schudden. 
  
De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie regelmatig de website 
van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de sites van het RIVM en de 

rijksoverheid. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. 
(www.RIVM.nl, www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk informatienummer 

bekend: 0800 -1351. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
mr. F.H.J. Strijthagen 
directeur 
  

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdzw.nl%2F&data=01%7C01%7Cm.mulders%40cpow.nl%7Cc106123f3a3647b34e9608d7c50bcfe5%7C8bb61aaf595e4a52b7002d4bc36bc15e%7C0&sdata=%2BLg39F8V6FWeaNDgpHrPehyxUYBePrkng6t1tUt6Kl0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2F&data=01%7C01%7Cm.mulders%40cpow.nl%7Cc106123f3a3647b34e9608d7c50bcfe5%7C8bb61aaf595e4a52b7002d4bc36bc15e%7C0&sdata=%2B%2B0hf5G9LLfA3zoU7df%2FXtVDs7lMmWqw%2BGIlKGcu%2Fuo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fcoronavirus&data=01%7C01%7Cm.mulders%40cpow.nl%7Cc106123f3a3647b34e9608d7c50bcfe5%7C8bb61aaf595e4a52b7002d4bc36bc15e%7C0&sdata=zHg1GYbnpViqylai6h0qIWBukzk1Op66DwVpkcpchiU%3D&reserved=0


Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. De kans dat je dit virus krijgt is heel klein. 

En gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen 
en hoesten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag met zeep. 
 Was ook goed tussen je vingers.

3. Of je niest en hoest in je elleboog.

Veel mensen denken aan het Corona-virus.  

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter.  

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

Of nies en hoest in je elleboog.

Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. 

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen en snuiten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag 
 met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Nies en hoest in je elleboog.



Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Wat moet je doen bij klachten?

Als je vragen hebt:

Blijf binnen als je moet hoesten of niezen en je bent in China, Iran, Singapore,
Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. Of in contact met iemand met het Corona-virus.
Je hoeft dan niet de huisarts te bellen. Blijf thuis en ziek uit.

Het is niet altijd nodig om de huisarts te bellen.
Bijvoorbeeld als de klachten nog niet erg zijn.

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs van stichting ABC.
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Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

•  je hebt koorts (meer dan 38 graden) en
•  je ademt moeilijk of moet hoesten, en
•  je bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea, Noord-Italië geweest, of
•  je hebt contact gehad met iemand met het Corona-virus.

Bel dan 0800-1351
of zoek op Thuisarts.nl op Corona.

Bel de huisarts als de klachten erger worden:

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Ga niet naar de huisarts
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