Zondag 15 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste medewerkers

Alle scholen sluiten tot en met 31 maart. Dat heeft de overheid vanmiddag besloten.
Dit besluit heeft veel gevolgen. Voor onze leerlingen en voor u als ouder of medewerker.
U heeft misschien weer veel nieuwe vragen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen.
Op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden. We vertellen u wat we vandaag gaan doen en
wat dat voor morgen betekent.
Opvang van kinderen

De scholen blijven open voor opvang van leerlingen van ouders in vitale functies.
Vitale functies zijn beroepen bij voorbeeld de GGD, de zorg, de politie, brandweer, kinderopvang .
Maar ook: ouders die werkzaam zijn bij defensie of ouders met beroepen die ervoor zorgen dat onze
supermarkten bevoorraad blijven. Het is belangrijk dat deze ouders kunnen blijven werken om te
zorgen dat de basis goed blijft voor iedereen.
Overleg in Breda tussen partners

In de loop van maandag volgt meer informatie.
Morgenvroeg houden we een groot overleg. Samen met alle maatschappelijke partners in de stad en
de gemeente kijken we hoe we alles op de beste manier kunnen organiseren.
Onderwijs vanuit thuis

Komende week gaan we onderzoeken of onderwijs vanuit thuis mogelijk is.
We kijken of dit voor al onze leerlingen kan of misschien voor een deel van onze leerlingen (denk
aan groep 8).
Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de
komende tijd zijn gesloten, kunnen wij geen onderwijs geven op de normale manier.
Wat betekent dit nu voor morgen, maandag 16 maart?
Voor ouders betekent dit dat u uw kind thuishoudt.
Bent u werkzaam in één van de vitale functies? Neemt u dan contact met de school.
Wij zullen er alles aan doen om uw kind morgen op te vangen. Zoals gezegd, in de loop van
maandag krijgt u meer informatie over hoe het gaat in de komende periode.
Wij informeren u meteen als er nieuwe ontwikkelingen zijn en/of nieuwe informatie.
Het laatste nieuws kunt u ook altijd vinden op www.inos.nl.
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