Donderdag 2 april, laatste nieuws over coronavirus voor ouders
SCHOLEN BLIJVEN DICHT TOT 28 APRIL
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is mooi om te zien hoe iedereen samen werkt. Leerlingen, docenten en ouders
zorgen samen dat kinderen thuis les krijgen.
Dat blijft nog even nodig. De regering besloot deze week dat alle regels blijven
gelden tot en met 28 april.
Dat betekent dat onze scholen dicht zijn tot aan de meivakantie.
Trots op iedereen
Het is belangrijk dat kinderen goed onderwijs blijven krijgen.
De gevolgen zijn groot voor iedereen. Voor scholen, onderwijspersoneel en
kinderopvang. Maar ook voor ouders. Het lesgeven komt bij uw eigen werk en het
huishouden.
Wij snappen dat dit niet makkelijk is. We willen u dan ook bedanken voor al uw
inzet. Het is mooi om te zien hoe ouders en leerkrachten samenwerken. Daar zijn
we heel trots op.
Mededelingen
Voor ouders in cruciale beroepen
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen blijft, in ieder geval
tot en met 28 april. Deze ouders werken bijvoorbeeld in: zorg, onderwijs,
schoonmaak, openbaar vervoer, supermarkt, afvalservice.
We weten nog niet of de kinderopvang ook in de meivakantie open is.
Gemeente, onderwijs en de kinderopvang organisaties denken daar nog over na. U
krijgt een brief als we meer weten.
Geen les in meivakantie
Alle kinderen zijn in de meivakantie vrij. U hoeft dan thuis dus geen les te geven.
Voor onze scholen is de meivakantie van maandag 27 april tot vrijdag 8 mei.
Schoolkampen tot 1 juni gaan niet door
Alle schoolkampen tot 1 juni kunnen door de nieuwe regels niet doorgaan.
Hoe het gaat met de schoolkampen na 1 juni weten we nog niet. Dat hangt af van
wat de regering straks beslist.
Tot slot
Wij snappen heel goed dat dit voor iedereen zware tijden zijn. Wij hopen van harte
dat het goed gaat met u, uw gezin en familie.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

