
 

 

 
   

 

Horst, 17 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is een bijzondere tijd, waarin we met elkaar vooral verstandige keuzes moeten 

maken voor een ieders gezondheid. We weten ook dat deze lastige periode nog even 

voortduurt en dat ziekte dichterbij komt bij onszelf en bij familie en vrienden. Ik wens 

iedereen hierbij veel sterkte. 

 

Door alle medewerkers wordt hard gewerkt aan het vormgeven van het 

afstandsonderwijs voor de komende drie weken. Ik ben trots op de enorme creativiteit en 

betrokkenheid van de teams om zo goed mogelijk het onderwijs voortgang te laten 

vinden op afstand. Ook in deze tijden van crisis kunnen we bouwen op de kracht in de 

organisatie.  

Uiterlijk vanmiddag hoort u via een brief van de directeur hoe het afstandsonderwijs op 

uw school wordt vormgegeven en hoe het contact met de leerkrachten verloopt. 

 

Voor kinderen is het belangrijk om ook de komende drie weken te kunnen leren en 

dagritme en structuur te ervaren. Met het onderwijs wat we in deze periode aanbieden 

willen we daar graag aan bijdragen. Bij afstandsonderwijs vraagt dit natuurlijk ook om 

een goede samenwerking met u. We vragen u geregeld mee te kijken met de kinderen 

en bij jongere kinderen leeractiviteiten wat meer te begeleiden. Zo zetten we er met 

elkaar de schouders onder. 

 

Ook faciliteren we opvang voor ouders die werkzaam zijn in vitale beroepsgroepen. 

Afgelopen maandag zijn we hiermee gestart op alle locaties. Het is gebleken dat er heel 

beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang op school. We hebben daarom met de 

kinderopvang afspraken gemaakt om de opvang op een aantal locaties te organiseren 

vanaf donderdag 19 maart. Op deze locaties is voorschoolse opvang en buitenschoolse 

opvang van de kinderopvangorganisatie en schoolopvang door de school in aangesloten 

aanbod aanwezig.  

 

De locaties zijn: 

 

 De Kameleon in Grubbenvorst (voor kinderen uit Grubbenvorst, Lottum) 

 Peddepoel in Wanssum (voor kinderen uit Meerlo, Wanssum en Blitterswijck) 

 De Horizon in Sevenum (voor kinderen uit Sevenum, Kronenberg, America en 

Griendtsveen) 

 De Doolgaard in Horst (voor kinderen uit Horst, Meterik, Hegelsom en Melderslo) 

 De Schakel in Broekhuizenvorst (Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray) 

Het aanmelden voor de opvang kan via de directeur van uw eigen school. Zij geven de 

komst van uw kind(eren) door aan de betreffende locatie. 

 

De scholen blijven telefonisch bereikbaar. We vragen u dan ook bij vragen in eerste 

instantie contact te hebben met uw school, die kennen uw kind en situatie het beste. 

 

Zorg goed voor uzelf en elkaar. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karin Albers 

College van Bestuur    


