
 

 

 

   

 

Horst, 1 april 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 heeft minister president  
Rutte bekend gemaakt dat de maatregelen, voor zover die gelden tot en met 6 
april, verlengd worden tot en met 28 april. 

 
Dat betekent ook dat de basisscholen tot deze datum gesloten blijven en we het 

afstandsonderwijs voort gaan zetten.  
De situatie vraagt veel van iedereen, van de kinderen, van onze medewerkers, 
maar ook zeker voor u als ouder/verzorger van onze leerlingen.  

We begrijpen dat het voor u, als ouders zoeken is naar welke manier het beste 
bij uw thuis- en werksituatie en uw kind(eren) past. Het is een periode van het 

vinden van een nieuwe balans in het gezin, waarbij van u als ouder opeens ook 
een rol wordt gevraagd in schoolwerk van kinderen. 
 

Tegelijk zijn er zorgen over gezondheid en is er ziekte. En zijn er hele lastige 
situaties, waarin mensen uit elkaar moeten blijven, daar waar ze juist dichtbij 

elkaar willen staan.  
 
Het allerbelangrijkste blijft om deze periode fysiek en mentaal zo gezond 

mogelijk te doorstaan met elkaar. 
 

Door de leerkrachten wordt hard verder gewerkt aan het afstandsonderwijs voor 
de komende periode. We zien een grote betrokkenheid, inzet en flexibiliteit bij 
onze medewerkers. Zij zetten zich volop in om de kinderen van zo goed mogelijk 

onderwijs te blijven voorzien.  
 

We blijven ook opvang faciliteren voor ouders die werkzaam zijn in cruciale 
beroepsgroepen. We vragen ouders wel nadrukkelijk in eerste instantie zelf 
opvang te regelen. Mocht dat echt niet lukken dan is er opvang aanwezig op 5 

locaties in Horst aan de Maas en Venray. De aanmelding loopt via de directeur 
van uw school. Vragen over hulp in kwetsbare situaties en ondersteuning daarbij 

verlopen via directeuren en gezinscoaches van de gemeente.   
Ook is er 24-uurs noodopvang bij t Horster Nest. Deze aanmelding loopt via t 

Nest.  
 
In de komende periode valt ook de geplande meivakantie (25 april t/m 10 mei). 

Gedurende deze periode is er geen afstandsonderwijs. Samen met gemeente en 
kinderopvang wordt gekeken naar de invulling van de noodopvang in de 

meivakantie. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht. 
 
Zorg goed voor uzelf en elkaar. Laten we de schouders eronder blijven zetten 

met elkaar. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en directeuren Dynamiek Scholengroep 


