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Nieuwsbrief 2020-03 Het Vlier  
 

 
Deventer,  28 augustus 2020 

 

Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u informatie over de algemene informatieavonden + kennismaking met mentoren 
(ouderavonden) en over Corona. 
 
Algemene informatieavonden + kennismaking met mentoren 
Komende weken staan de eerste ouderavonden gepland. Deze avonden worden niet op school, maar 
digitaal via het programma Microsoft Teams gehouden. Meer informatie ontvangt u volgende week via 
de mail. We houden de geplande data aan: 

• Maandag 7 september, 4Havo a t/m i 

• Dinsdag 8 september, 5Vwo 

• Woensdag 9 september, 4Havo j t/m q 

• Donderdag 10 september, 4Vwo 

• Maandag 14 september, 6Vwo 

• Dinsdag 15 september, 5Havo a t/m f 

• Woensdag 16 september, 5Havo g t/m n 
 
Corona 
We zijn dagelijks bezig om ervoor te zorgen dat binnen Het Vlier zo goed mogelijk lesgegeven kan 
worden en dat zowel leerlingen als medewerkers van Het Vlier in een zo veilig mogelijke omgeving 
kunnen werken. We herhalen graag nog een keer hoe u ons daarbij kunt helpen. 
 

• Leerlingen die klachten hebben die horen bij het Coronavirus blijven thuis. Dat zijn klachten als: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Ook bij hoesten, benauwdheid, plotseling verlies 
van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. We vragen u de school op de 
hoogte te stellen. Bij 24 uur klachtenvrij mogen leerlingen weer naar school. 
 

• Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis koorts heeft en verkouden is. We vragen u 
de school op de hoogte te stellen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer 
naar school. 
 

• Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Uw 
kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? 
Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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• Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus, zodat je weet waar 
je aan toe bent. Ook bij milde klachten kan dat. De test is gratis. Informatie staat op de site van 
de GGD IJsselland. 
 

• Een leerling die een coronatest ondergaat blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is en 
blijkt dat de leerling niet besmet is. Is de test negatief dan kan uw kind direct weer naar school, 
mits er geen sprake is van koorts en/of ernstige benauwdheid. We vragen u de school op de 
hoogte te stellen. 
 

• Elke volwassene die voor een afspraak Het Vlier bezoekt moet zich registreren bij de receptie. 
We vragen u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, de persoon waarmee u een afspraak 
heeft en het begin en eindtijd van het bezoek te noteren. Daarna kunt u de medewerker 
bezoeken waarmee u een afspraak hebt gemaakt.  

 
Met uw hulp zorgen wij voor een veilige school. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 


