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Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers, 
 
Afgelopen maandag heb ik u geïnformeerd over een mogelijke besmetting met het coronavirus van een 

ouder van één van de leerlingen van College de Heemlanden. Zojuist hebben wij gehoord dat beide 

ouders besmet zijn. Met de GGD en de ouders is afgesproken dat uit voorzorg het gezin vanaf nu in 

quarantaine zal blijven. De leerling zal de komende twee weken dus niet naar school komen. De leerling 

vertoont geen ziekteverschijnselen en is ook niet besmettelijk geweest.  

Op dit moment stelt de GGD een brief op met verdere informatie voor alle betrokken Houtense scholen, 

ouders en leerlingen. Deze brief wordt u toegestuurd, zodra wij die hebben ontvangen. 

Vandaag hebben wij ook het bericht gekregen dat bij een leerling van Houtens de besmetting met het 

coronavirus is vastgesteld. Deze leerling is na de voorjaarsvakantie niet op school geweest en sinds het 

einde van de voorjaarsvakantie verblijft dit gezin eveneens in thuisisolatie. Van deze leerling zitten geen 

broertjes of zusjes op één van onze scholen. 

In de komende periode staat een aantal buitenlandse reizen en excursies gepland. Hoewel er geen 

medische redenen voor zijn, hebben wij het besluit genomen alle in de maand maart geplande 

buitenlandse activiteiten te annuleren en indien mogelijk te verplaatsen naar een later tijdstip. De 

betrokken klassen worden hierover binnenkort verder geïnformeerd. De lessen die zouden vervallen 

door de buitenlandse excursies worden de komende weken gewoon volgens het rooster gegeven.  

Om er voor te zorgen dat we u zo goed als mogelijk kunnen informeren, zullen we op de website van 

beide scholen iedereen op de hoogte houden van de meest actuele ontwikkelingen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de afdelingsleiders op College de Heemlanden en de afdelingsleiders en/of 

teamcoördinatoren op Houtens.   

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dick Looyé, 
Rector-bestuurder Houtens en College de Heemlanden 


