21 april 2020
Beste ouders, verzorgers,
Zojuist hebben wij van de Minister President gehoord dat de scholen en de kinderopvang op 11 mei
weer de deuren, onder gepaste omstandigheden, mogen openen. Wij zijn blij dat we de kinderen
weer kunnen ontvangen!
De opening brengt de nodige zorg en voorbereiding met zich mee. De locaties van zowel het onderwijs
als de kinderopvang zullen de nodige voorzorgsmaatregelen treffen op basis van de richtlijnen van het
RIVM. De (sociale) veiligheid van de kinderen, medewerkers en ouders zijn leidend hierin.
Onderwijs
Wij gaan de komende periode hard aan het werk om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten
conform de richtlijnen van het RIVM. Wij zijn aan het onderzoeken of en hoe we de eerste dagen na
de meivakantie, 6 t/m 8 mei, het onderwijs vorm kunnen geven.
Ondertussen zullen de scholen deze dagen benutten om de laatste voorbereidingen te treffen om het
fysieke onderwijs conform de richtlijnen vorm te geven. Op welke manier dit zal plaatsvinden, krijgt u
uiterlijk vrijdag 8 mei (of zoveel eerder als mogelijk) te horen vanuit de school van uw kind.
Kinderopvang
De kinderopvang zal ook op 11 mei weer de deuren openen. Het kinderdagverblijf en de
peuteropvang zal de reguliere openingstijden gaan aanhouden, de BSO zal de schooltijden volgen. Hoe
de BSO in combinatie met het onderwijs wordt vormgegeven, zullen we u op een later moment
toelichten.
Tot 11 mei zal de noodopvang van kracht blijven. Om dit op goede wijze te organiseren, willen we
graag uw aandacht voor het volgende.
Schoolgaande kinderen die gebruik maken van de noodopvang
We willen u vragen uw behoefte naar noodopvang aan te geven. U kunt dit doen door via de website
van Allente het inschrijfformulier voor de betreffende dag in te vullen.
Over de voortgang van het onderwijs en de gevolgen van de maatregelen voor de locaties wordt u
geïnformeerd door uw eigen school en/of kinderopvanglocatie.
We hopen de kinderen op 11 mei weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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