
 

 

Aan de ouders/verzorgers van  

onze leerlingen 

 

 

 

Onderwerp: de scholen gaan weer open 

 

Breda, 24 april 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Op dinsdag 21 april vertelde premier Mark Rutte dat de basisscholen na de 

meivakantie weer open gaan.  

In deze brief leggen we uit wat dat voor u en uw kind betekent. 

 

De basisschool 

Op 11 mei gaat de basisschool weer open. 

De kinderen gaan niet allemaal tegelijk naar school. 

De helft van de tijd krijgen ze les op school. 

De andere helft volgen ze les vanuit huis.  

 

Het speciaal onderwijs 

Op 11 mei gaat het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs weer open. 

De kinderen krijgen weer normaal les op school. 

 

Onderzoek 

De regering heeft onderzoek gedaan naar corona bij kinderen. 

In dat onderzoek staat dat corona voor kinderen meestal niet gevaarlijk is. 

Als kinderen corona hebben, besmetten ze andere mensen bijna nooit. 

Daarom mogen kinderen weer naar school.  

 

Thuisblijven 

Heeft uw kind de volgende klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? 

Dan blijft uw kind thuis. 

Heeft iemand in uw gezin koorts?  

Dan blijft uw kind ook thuis. 

 

Schoonmaak 

De school wordt elke dag extra goed schoongemaakt. 

Handen worden vaker gewassen. 

Er is voldoende zeep en handgel. 

Er zijn papieren handdoekjes. 

 



 

 

Meer informatie van de school zelf 

U ontvangt nog een brief. 

Deze brief is van de school van uw kind. 

Daarin legt de school uit welke afspraken er op die school gemaakt zijn.  

Zodat uw kind weer naar school kan gaan. 

 

Geen uitstapjes 

De volgende activiteiten en uitstapjes mogen helaas niet doorgaan: 

- musical groep 8  

- schoolkamp 

- schoolreisjes 

- uitstapjes 

 

Gesprekken school met ouders 

Gesprekken vanuit school met ouders gaan wel door.  

Dat kan niet op school zelf. Maar wel via de telefoon. 

 

Noodopvang 

De opvang blijft open voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. 

Ook tijdens en na de meivakantie. 

Een cruciaal beroep is bijvoorbeeld een beroep in de zorg en schoonmaak. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of uw kind veilig naar school kan?  

Neem dan contact op met de school van uw kind. 

 

Tot slot 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole van Son en Ray Lucieer 

College van Bestuur INOS 


