Drachten, 15 maart 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Het kabinet heeft besloten alle scholen met ingang van morgen te sluiten tot tenminste 6 april.
Met ingang van maandag 16 maart 2020 bieden we opvang aan voor die kinderen waarvan de ouders
werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening, onderwijs
en kinderopvang). De lijst is te raadplegen via de volgende link
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wij zullen de eerste dag iets coulanter zijn voor de andere leerlingen om u als ouders en/of
verzorgers meer tijd te bieden om de opvang in de veilige thuis/familie situatie te regelen. Als dit zich
voordoet neemt u dan contact op met de directeur van de school.
Wij vragen dringend uw begrip voor ons streven om de groep leerlingen die wij opvang bieden zo
klein mogelijk te houden passend bij de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen
te gaan. De maatregel om de scholen te sluiten heeft vanzelfsprekend dat als hoofddoel. Veiligheid
voor onze kinderen, voor u als ouders/verzorgers en voor onze medewerkers.
Wij roepen onze leerkrachten op om naar school te komen. (Natuurlijk niet als zij de bekende
klachten hebben). Zij zullen zich voorbereiden op twee zaken:
a. Het bieden van opvang voor de kinderen van genoemde ouders. We doen dit vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
a. Het aanbieden van thuisonderwijs waarbij we zo snel als mogelijk ook gebruik gaan maken
van onlinemogelijkheden. De ICT-ers van ons servicebureau zijn al het hele weekend bezig
daarvoor de voorbereidingen te treffen. Zij zullen de scholen ondersteunen in het opzetten
van digitaal onderwijs. Dit thuisonderwijs hopen we in de loop van de week steeds meer aan
te kunnen bieden.

In deze bijzondere tijden doen we een groot beroep op onze ouders/verzorgers en op onze
medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van allen. We hebben een enorme zorg
voor onze leerlingen, onze ouders maar ook voor de wereld om ons heen.
Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de school.

Met vriendelijke groet,
Bas van Loo en Thijs Praamstra
College van Bestuur

