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Beste ouders/ verzorgers 
 

Het leek ons verstandig om er een extra nieuwsbrief uit te doen vanwege het Corona-virus. 
De afgelopen week kwamen er vele zorgwekkende berichtgevingen op ons af. 
Veel berichten kunt u ook lezen in de media; het is en blijft een hot item. 
Wat betreft Octa wil ik u vragen om bij twijfel uw kind thuis te houden. Griepachtige verschijnselen 
liggen nu eenmaal onder een vergrootglas, dus laten we geen risico nemen. 
Op school doen wij er alles aan om de tips m.b.t. handen schudden, niezen, handen wassen, etc. uit 
te voeren. Ik heb er inmiddels een blauwe ellenboog van gekregen. 
 

In deze nieuwsbrief een paar berichten die wellicht voor u en uw kind van belang kunnen zijn. 
Natuurlijk ook nog wat andere berichtgevingen. 
 

Indien u twijfels schroom dan niet contact met ons op te nemen. Vanzelfsprekend houden wij u op 
de hoogte. 
 

Namens het team van Octa een goed weekend gewenst, 
Otto Vrijhof, interim-directeur 
 

Corona bericht vandaag …… 
Alle sportactiviteiten en evenementen die Sportservice Doetinchem organiseert 

gaan t/m 31 maart niet door 
 

Het Coronavirus verspreidt zich in Nederland. Het kabinet heeft extra maatregelen getroffen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat betekent dat ook Sportservice Doetinchem maatregelen treft 
om verspreiding tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van het RIVM en de 
gemeente Doetinchem. Wat dit betekent leest u hier; 
  

Alle sportactiviteiten en evenementen die Sportservice Doetinchem organiseert (ook ism externe partners) 
gaan t/m 31 maart niet door. Waar mogelijk worden de activiteiten verzet. 
  

Wat betekent dit voor uw school? 
✓ Week van de gezonde jeugd: de activiteiten gaan NIET door (wanneer u school meedeed, ontvangt u nog 

een mail van de JOGG regisseur Corine Koning) 
✓ Schoolvoetbaltoernooien van groep 5,6,7 & 8; gaan NIET door. Ook het toernooi van groep 7 & 8 van de 

jongens op vrijdag 3 april NIET 
✓ Gymlessen; op de basisscholen waar wij gymlessen verzorgen volgen wij de richtlijnen van de school. 

Zonder bericht is onze vakleerkracht gewoon aanwezig om lessen te geven. 
  

Wat betekent dit voor de kinderen? 
Onderstaande activiteiten gaan niet door: 
✓ Kies je Sport 
✓ Gym Extra (na schooltijd) 
✓ Sportmix in de wijk noord en Overstegen 
✓ Schoolvoetbaltoernooien 
✓ Kruisberg Trailrun (29 maart) 
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Wij willen u vragen waar mogelijk informatie te delen in de klassen en via de nieuwsbrief van uw school. 
Alle kinderen die meedoen aan Kies je Sport en Gym Extra krijgen een mail. 
  
Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op via s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl of via 06-
28246230. 
  
Met vriendelijke groet,  
Suzanne ter Horst, Sportcoach Jeugd       

 

Even iets anders …… 50-dingen boek 
 
Het boek ’50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde’ komt naar de 
gemeente Doetinchem! Graag willen wij u informeren over dit initiatief van Stichting Code GROEN. 
Voor informatie, activiteiten en nieuwtjes zijn we te vinden op facebook, @50-dingenDoetinchem 
https://www.facebook.com/50dingenDoetinchem  
Voor verdere informatie: zie de bijlage. 
 

Corona bericht afgelopen dinsdag …… 
 
De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patiënten met corona. 
Een enkeling woont in onze regio. De GGD voert uitgebreid contactonderzoek uit rondom deze 
patiënten. Mocht het een kind op uw school betreffen dan nemen wij indien nodig contact met u 
op. Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Natuurlijk is het altijd belangrijk om 
goede hygiënemaatregelen te treffen om het verspreiden 
te voorkomen. Lees voor meer informatie deze brief voor 
scholen, de brief voor ouders/verzorgers of bekijk de 
video van onze collega Ashis, arts infectieziekten. Vanuit de 
GGD blijven we niet actief communiceren. U kunt op 
de GGD website terecht voor actuele informatie.   
 

Corona bericht afgelopen donderdag …… 
 

Het coronavirus is in het nieuws. De informatie hierover is soms uitgebreid.  GGD NOG geeft met 
deze brief uitleg over jouw situatie.  
Wat is er aan de hand?  Misschien komen er mensen uit jouw omgeving terug na een reis in een 
coronagebied. Zij gaan gewoon weer naar de (kinder)opvang, school of werk.  
  
Mag dat? Ja, dat mag. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor jou of jouw omgeving. 
Zij kunnen dus gewoon naar de (kinder)opvang, school of werk gaan. Dit is Nederlands beleid.  
  
Wat als zij ziek worden? Als zij koorts én hoestklachten hebben, mogen zij niet naar de 
(kinder)opvang, school of  werk. Zij moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er 
gedaan moet worden.   
  
Wat kun je 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  • niezen/hoesten in de elleboog  • 
papieren zakdoekjes te gebruiken   
  
Heb je vragen? Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus  
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