Update coronavirus | 16 maart 2020
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Vandaag is er opnieuw landelijk en regionaal overleg geweest over het wel of niet sluiten
van de scholen. Het kabinet heeft in overleg met specialisten en de vertegenwoordigers van
het onderwijs besloten de scholen alsnog per direct te laten sluiten. Aan het einde van deze
dag hebben ze de uitkomst hiervan via de media meegedeeld.
Dat betekent dat ook onze scholen met ingang vanaf morgen (maandag 16 maart 2020)
gesloten zijn. Dit is een forse maatregel die ook een groot effect op de organisatie van de
scholen heeft.
Door het sluiten van onze scholen ontstaat er een aantal situaties die opgelost dienen te
worden:
1. Blijvend zorgen voor een goed onderwijsaanbod.
2. Zorgen voor opvang van kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de vitale
sector (zie link onderaan de brief).
Het aanbieden van onderwijs op afstand vraagt om een goede voorbereiding. We zullen dit
per school op een passende manier vormgeven. We gaan u hierover uiterlijk aanstaande
dinsdag informeren.
We kunnen ons voorstellen dat de snelheid waarmee dit besluit genomen is, u overvalt. Aan
de kant van school is er ook veel te organiseren op dit moment.
De noodopvang van kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de vitale sector vraagt
voorbereiding en afstemming met de lokale kinderopvangorganisatie(s). Voor de
noodopvang van meerdere kinderen is het noodzakelijk dat wij een veilige omgeving hebben
voor deze kinderen en ons personeel.
Om dit op een goede manier te kunnen organiseren kunnen wij a.s. maandag als school nog
geen kinderen opvangen. Graag horen wij maandagmorgen voor deze eerste week van
ouders wie van noodopvang gebruik moet maken, op welke dagen en met welke kinderen
(naam en leeftijd). U kunt dit laten weten aan de directie van de school.
Met nadruk willen we benoemen dat het gaat om een ‘noodopvang’, dus alleen in situaties
waarvoor u zelf geen andere oplossing heeft. Ook blijven de regels van het RIVM gelden.
Waar mogelijk werken wij samen met de lokale opvangorganisatie.
We ervaren de onzekerheid van het leven nu volop. Toch mogen we in deze zorgvolle
periode weten dat we een God hebben Die leeft, Die zorgt voor kinderen en ouderen. Hij
helpt én bewaart.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie.
Lijst van cruciale beroepsgroepen (vitale sector):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

