
 

 

 

   

 

Horst, 22 april 2020  
  
Beste ouders/verzorgers,  
 

Wat fijn, de scholen mogen na de meivakantie weer open. Dat hebben we gisteren in de 
persconferentie gehoord van Mark Rutte. We zijn heel trots op hoe er door kinderen, leerkrachten 
en ouders is samengewerkt in het afstandsonderwijs. Echt, petje af voor iedereen hoe we dat in deze 
bijzondere tijd zo hebben kunnen doen met elkaar!   
 

Ons kabinet vraagt ons onderwijs te geven voor de helft van de normale schooltijd. Dat betekent dat 
kinderen nog niet de hele week kunnen komen. Op de scholen wordt hard gewerkt om het onderwijs 
en de organisatie goed voor te bereiden. U krijgt van de school zelf nog bericht hoe het onderwijs er 
precies uit zal zien vanaf 11 mei.   
 

We kunnen wel alvast met u delen dat kinderen om de dag les zullen krijgen op school en de andere 
dag thuis opdrachten zullen maken. We streven ernaar om kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde 
dag naar school kunnen. Dit geeft u als ouders ook weer wat meer ruimte. U hoort van de school op 
welke dagen uw kind kan komen.  
 

We maken goede afspraken met elkaar over veiligheid en hygiëne en hebben er vertrouwen in dat 
we weer goed kunnen starten. Met de kinderopvang maken we afspraken over hoe de BSO 
aansluitend wordt georganiseerd in deze nieuwe situatie.  
 

Opvang voor ouders in cruciale beroepen verzorgen we na de meivakantie op de school waar uw kind 
naartoe gaat. U begrijpt dat wij u vragen daar alleen gebruik van te maken als het echt niet anders 
kan en dat we aanvragen beoordelen op de gestelde criteria. U kunt de vraag stellen bij de 
directeur.    
 

Voor straks wensen we u een goede vakantie.  En hoewel we u als ouder altijd graag zien, begrijpt u 
dat we de komende tijd alleen naar u zullen zwaaien van een afstand. Ouders mogen niet in de 
school komen en het plein is alleen toegankelijk voor de ouders van kleuters. We vragen u bij het 
brengen en halen van kinderen de 1,5 meter afstandsregel voor volwassenen goed te volgen en niet 
te blijven staan.  
 

Namens iedereen graag tot na de meivakantie. Op naar een goede start weer met elkaar!  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Namens directeuren en Bestuur  
Dorien Sommers en Karin Albers   
 


