Aan leerlingen van Colegio Arubano en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Oranjestad, 13 december 2020
COLAUA: 2020/2021–105
Onderwerp: School dicht i.v.m. het coronavirus
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Allereerst spreek ik de hoop uit dat eenieder zich goed voelt en gezond is. Afgelopen
vrijdag hebben we een klas naar huis moeten sturen om in quarantaine te gaan.
Nadat een leerling uit die klas in preventieve quarantaine was geplaatst bleek dat er
twee andere leerlingen uit die klas positief getest waren op het coronavirus. In
overleg met DVG/JGZ is toen besloten om de hele klas naar huis te sturen waarbij
alle leerlingen van die klas verplicht tien dagen in quarantaine moeten.
Sluiting school op 14 december
Vanmiddag bereikte ons het bericht dat er ook twee docenten positief zijn getest op
het coronavirus. Zij kregen vandaag een positief testresultaat. Daarna hebben we
direct contact opgenomen met DVG/JGZ. Om elk risico uit te sluiten is in overleg met
DVG/JGZ besloten om de school morgen fysiek te sluiten zodat de gebouwen grondig
gereinigd en ontsmet kunnen worden.
Morgen, 14 december, wordt de hele school grondig schoongemaakt en volledig
ontsmet.
Geen fysieke lessen, wel online
Uiteraard nemen wij geen enkel risico met de gezondheid van onze leerlingen en
personeelsleden. Daarom hebben we in overleg met het bestuur en de Inspectie van
Onderwijs besloten om de school morgen te sluiten. De lessen gaan zoveel mogelijk
online door via Google Meet. De geplande ouderavond van morgen gaat wel door,
omdat dan alle schoonmaakwerkzaamheden voltooid zijn. De toetsen die voor
morgen gepland staan worden tot nader bericht uitgesteld.
Verdere gevolgen
We zullen moeten afwachten wat de verdere gevolgen zijn. Het blijft belangrijk dat
iedereen zich aan alle richtlijnen van de DVG/JGZ blijft houden. Neem bij klachten
direct contact op met de huisarts en blijf thuis.

Tot slot moet benadrukt worden dat alle maatregelen die zijn genomen uit voorzorg
genomen zijn en dat er op dit moment geen reden is voor paniek. Uiteraard
begrijpen we dat bovenstaand bericht vervelend is. Het besluit om de school te
sluiten is dan ook niet lichtzinnig genomen. Het is in het belang van de veiligheid van
ons allemaal. We hopen op uw begrip hiervoor. Tevens wensen we alle personen die
op dit moment positief getest zijn veel sterkte toe.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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