Beste ouders, verzorgers,
Vooruitlopend op de aanvullende maatregelen die afgekondigd zijn vanuit het ministerie dat het
onderwijs en de kinderopvang de deuren sluiten om verspreiding van het corona-virus te voorkomen,
is vanmiddag bij Allente het corona-crisisteam bijeengekomen om ons hierop voor te bereiden.
Zojuist is bekend geworden dat onze scholen en opvanglocaties vanaf morgen, maandag 16 maart,
t/m in ieder geval 6 april gesloten moeten worden met uitzondering voor kinderen waarvan ouders
werkzaam zijn in de cruciale beroepen.
In navolging op de nieuwsbrief van vrijdag 13 maart jl. informeren we u graag over de verdere
ontwikkelingen.
De teams op de scholen buigen zich de komende dagen over de vraag op welke wijze het onderwijs
voortgezet kan worden op afstand. De school zal u de komende week informeren hoe dit
vormgegeven wordt.
Opvang voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen :
Nu de scholen en opvanglocaties de deuren moeten sluiten, bieden wij alleen opvang aan voor
kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de lijst van cruciale beroepen en niet in de gelegenheid zijn
hun kind op een andere wijze op te vangen. U kunt in dit geval, zoals door minister Slob is
aangekondigd, uw kind brengen naar de eigen onderwijslocatie.
Hierbij blijft gelden dat u kinderen met (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en /of koorts
thuis dient te houden.
De komende dagen zullen we kijken of het opvangen van de kinderen organisatorisch op de eigen
onderwijslocatie haalbaar blijft. Mogelijk zullen we hier aanpassingen in aan moeten brengen. We
vragen hiervoor uw begrip.
Voor een overzicht van alle cruciale beroepen zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Het crisisteam zal de komende dagen de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten
houden. Wij houden u op de hoogte.
Wij begrijpen dat het sluiten van de school u voor mogelijke problemen stelt. We vragen uw begrip in
deze bijzondere periode die van iedereen flexibiliteit en creativiteit vraagt.
Bij dringende vragen inzake deze maatregelen vragen wij u een mail te sturen naar
crisisteam@allente.nl.

Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,

Monique Mul
voorzitter crisisteam
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