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Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Het aantal coronabestemmingen neemt weer toe. Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, 

verzoeken wij iedereen vriendelijk zich aan de basismaatregelen te houden.  

 

• Was regelmatig je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zet ramen open en zorg voor frisse lucht. 

• Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test. 

• Heb je corona? Ga in isolatie.  

 

We hopen natuurlijk allemaal dat er geen verdere maatregelen nodig zullen zijn, maar we maken ons ook geen 

illusies: corona is er nog steeds en zal voorlopig niet verdwijnen. Er zijn door de overheid vier scenario’s 

opgesteld (donkergroen/groen/oranje/rood) voor de aanpak van het virus met bijbehorende maatregelen. Op 

basis hiervan hebben alle scholen van NUOVO een draaiboek klaarliggen om snel te kunnen schakelen in een 

nieuwe situatie.  

 
Zelftesten zijn op de scholen ruimschoots op voorraad. Maak hier vooral gebruik van op het moment dat je 

klachten krijgt die passen bij corona (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts), of als je in contact bent 

geweest met een besmet persoon. Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op 

www.rijksoverheid.nl.  

 

Op NXT zijn er op dit moment geen collega’s besmet met Corona en slechts enkele leerlingen hebben zich ziek 

gemeld met Corona. Voor ons is het wel belangrijk dat wanneer uw kind/ pupil Corona heeft u dit door geeft 

aan school. 

 
Met vriendelijke groet, 

mede namens het college van bestuur NUOVO Scholen, 

 
Jenny Oldenhuis. 
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