Vlissingen/Middelburg, 1 april 2020
Betreft: Corona update 7: de scholen blijven langer dicht (tot en met 5 mei)

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen heeft de overheid besloten dat de scholen
minstens tot en met 28 april dicht blijven. 28 april valt midden in de meivakantie, dus
leerlingen gaan tot en met 5 mei niet naar school.
We zijn met elkaar terecht gekomen in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus
heeft onze wereld ingrijpend veranderd. Wij realiseren ons dat dit virus en de genomen
maatregelen grote invloed hebben op uw gezin en uw thuissituatie. Wij proberen er alles aan
te doen om voor u en uw kind(eren) de best mogelijke omstandigheden te creëren in deze
uitzonderlijke tijd. Dit lukt ons alleen dankzij uw hulp, inzet en begrip. We willen u hiervoor
hartelijk bedanken!
Het thuisonderwijs van uw kind(eren) blijven wij de komende weken ondersteunen zoals u
inmiddels van ons gewend bent.
Tijdens de komende vakanties zullen we overigens géén onderwijs op afstand verzorgen. Het
gaat om volgende christelijke feestdagen en vakantie: Goede Vrijdag (10 april), tweede
paasdag (14 april) en de meivakantie (van 20 april tot en met 5 mei). Indien u werkzaam bent
in de vitale sector en ook in deze periode opvang voor uw kind(eren) nodig heeft verwijzen
wij u naar de site van de bij de school betrokken kinderopvangorganisatie. In de meeste
gevallen betreft het www.kinderopvangwalcheren.nl.
Mocht deze verlenging voor u specifieke problemen met zich meebrengen, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met de leerkracht of directeur van de school van uw kind(eren).
Wij wensen u en uw kind(eren) nogmaals een goed vervolg met het thuisonderwijs en een
goede gezondheid voor u en uw naasten.
Namens alle collega’s van Onze Wijs,
Met vriendelijke groet,
Jeroen van den Oord,
Voorzitter College van Bestuur Stichting Onze Wijs

