Nieuwsbrief donderdag 3 april 2020.
Beste ouders / verzorgers,
Allereerst hoop ik dat u gezond bent en dat het goed met jullie gaat. Misschien komt het
coronavirus bij sommigen van u wel dichterbij, in dat geval willen we u veel sterkte en
kracht toewensen.
Ook hopen we dat het u lukt om thuis in uw gezin op een zo ontspannen mogelijke manier
met deze bizarre omstandigheden om te gaan. Daarom verwijs ik u graag op de bijlage in
de mail van de GGD met tips hierover.
Ook is eerder deze week bekend geworden dat de school nog wat langer dicht zal blijven.
In ons geval sluit de school dus in ieder geval t/m dinsdag 5 mei (de laatste dag van de
meivakantie). De regering heeft bekend gemaakt dat één week voorafgaand aan 28 april
duidelijkheid gegeven zal worden over de maatregelen voor de periode hierna.
Verder zijn alle activiteiten op dit moment geannuleerd, dit geldt onder andere voor de
activiteiten van Bons, het Anglia examen, de schoolfotograaf, de schoolreis, het
schoolkamp enz. Als de rust weer een beetje terug is gekeerd zullen we kijken hoe en
wanneer we de zaken weer op gaan pakken, maar hier is nu nog geen duidelijkheid over.
De opvang van de kinderen met ouders in de cruciale beroepen verloopt tot nu toe goed.
Het is goed om te zien dat de ouders hier alleen een beroep op doen al het echt niet
anders te realiseren is. Voor de opvang in de vakantie verwijzen wij u door naar Kibeo. Zij
zullen zorgen voor de opvang voor deze ouders. De kans is wel aanwezig dat uw kind(eren)
naar een opvanglocatie moeten in Heinkenszand of ‘s Gravenpolder.
Verder is het fijn om te horen dat ouders het onderwijs op afstand waarderen ondanks dat
het soms toch een beetje behelpen is en nog niet altijd alles vlekkeloos werkt. Ook wij
leren nog iedere dag bij.
Ook is het fijn om te zien dat ouders betrokken zijn door soms linkjes te delen en
meedenken over allerlei vragen die nog op ons af gaan komen waar we nu nog niet over
nagedacht hebben. Mijn dank daarvoor.
Tot slot wil ik u nog laten weten dat we gelukkig nog geen signalen hebben ontvangen van
zieke collega’s, kinderen of ouders. Hopelijk blijft dit zo!

Namens het team,
Ivo Collet
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