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Betreft: aangescherpte richtlijnen van het kabinet i.v.m. maatregelen coronavirus
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag heeft de regering op advies van het RIVM de richtlijnen aangescherpt. In deze brief wordt ingegaan wat deze
aangescherpte richtlijnen betekenen voor de school en daarmee voor uw kind.
We volgen de landelijke richtlijnen RIVM/GGD
Zoals in een eerdere brief is aangegeven, volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM/GGD. Het kabinet geeft aan dat
scholen vanaf morgen, maandag 16 maart, moeten sluiten. Een zeer ingrijpende maatregel voor u, maar zeker ook voor de
kinderen.
Betekenis van de aangescherpte richtlijnen van het RIVM/GGD
Het kabinet heeft de richtlijnen voorlopig tot 6 april aangescherpt. Dit betekent het volgende:

Alle basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs van Fluenta zijn vanaf heden gesloten.

Ouders die nu in de vitale sectoren werken (zoals bijvoorbeeld in de zorg, bij de brandweer en de politie) hebben onze
speciale aandacht. Het is fijn als ze hun kinderen bij andere ouders van school of bij familie of vrienden kunnen
onderbrengen. Mocht dat echt niet lukken dan is er de mogelijkheid gedurende de reguliere schooltijden gebruik te
maken van noodopvang op de school. Eventuele afstemming met de kinderopvangorganisaties moeten nog plaatsvinden.
Mocht dit voor u, voor morgen, van toepassing zijn, dan is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk per mail meldt bij
de school. Mocht u later in de week opvang nodig hebben dan vragen wij u om dit morgen naar ons te mailen.
Op een andere manier onderwijs verzorgen
Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Aangezien de scholen gesloten zijn, zullen wij onze uiterste best doen om het
onderwijs op een andere manier aan te gaan bieden. We zullen speciale aandacht geven aan de groep 8-leerlingen die zich
voorbereiden op de eindtoets en op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Ouders zullen zo spoedig mogelijk door de schoolleiding en/of leerkrachten geïnformeerd worden over de invulling en
mogelijkheden van het thuisonderwijs. Het verzoek is dit rustig af te wachten en niet de leerkracht zelf alvast te benaderen.
Vragen en opmerkingen
Meer informatie over het virus vindt u op de hieronder vermelde websites van het RIVM en de GGD. Met andere vragen kunt
u terecht bij de schoolleiding. We hopen u met deze brief goed te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend wordt u opnieuw
geïnformeerd bij nadere richtlijnen vanuit de overheid.
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