
 
 

Willemstad, 25 november 2020 
 
Aan: de ouders/voogd en leerlingen van het KAP 
Betreft: Bezorgdheid over Covid-19 gevallen 
 
 
 
Beste ouders/voogd en leerlingen, 
 
 

In de afgelopen weken is de school benaderd door bezorgde ouders/voogden over het 
toenemende aantal Covid-19 gevallen op school. 
De directie deelt deze bezorgdheid en kan u informeren dat er een aantal persooneelsleden en 
leerlingen in zelfisolatie zit, getest moet worden of in afwachting is van een uitslag van de test. 
 

Omdat het aantal Covid-19 gevallen gestegen is, is het logisch dat ook het aantal meldingen op 
school stijgt. De school is een afspiegeling van de maatschappij.  
Het is niet zo dat school onveiliger is dan daarbuiten en daarom is het belangrijk om de rust te 
bewaren.  
 

De school wordt dagelijks schoongemaakt, docenten en leerlingen dragen (zo veel mogelijk) 
mondkapjes of face-shields.  
In de administratie is een mondkapje verplicht en overal waar mogelijk wordt 2 meter afstand 
gehouden. 
 
Daarnaast delen wij allen de verantwoordelijkheid om de hygiënemaatregelen na te leven.  

- Was regelmatig de handen met zeep en water (of maak gebruik van desinfecterende 
handgel op basis van alcohol) 

- Schud geen handen en bewaar afstand (“Dunami 2!”) 
- Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog (of gebruik papieren zakdoekjes en 

gebruik deze slechts eenmaal en gooi daarna direct weg) 
 

Bij besmettingsgevallen zal er conform procedure in samenspraak met EPI/GMN en Dienst 
Openbare Scholen gehandeld worden. 
Verder is het belangrijk dat iedereen met klachten echt thuisblijft en zich laat testen. Iedereen 
heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. 
 

Wij wensen iedereen die zelf, of familieleden heeft, die getroffen zijn door het virus, heel veel 
beterschap en sterkte toe. 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd de mentor van uw kind benaderen, de school bellen of 
een mail sturen naar directiekap@yahoo.com . 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De directie van KAP 


