Vlissingen/Middelburg, 2 juni 2020

Corona update 9: de scholen gaan volledig open vanaf maandag 8 juni
Beste ouders/verzorgers,
De heropening van onze scholen na de meivakantie is buitengewoon goed verlopen. Wat ons betreft
een groot compliment aan de medewerkers in de scholen. De afgelopen weken hebben we met
halve klassen gewerkt en daarbij maximaal aandacht kunnen geven aan een goede opstart en
bovenal aan de kinderen. Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen gaan de basisscholen vanaf
maandag 8 juni a.s. weer volledig open. Dat betekent dat uw kind vanaf dat moment weer vijf dagen
in de week naar school gaat. Fijn dat de groepen dan weer compleet zijn, zodat uw zoon/dochter alle
klasgenootjes weer kan ontmoeten!
Vanaf 8 juni stoppen we met het verzorgen van thuisonderwijs en bieden we ook géén noodopvang
meer aan. We verwachten alle kinderen dan weer elke dag op school, behalve de kinderen die
corona gerelateerde klachten hebben, die blijven thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Hiermee lijkt het misschien dat we overgaan tot de orde van de dag, maar helaas is dat nog steeds
niet het geval. We handhaven alle hygiënevoorschriften en maatregelen van het RIVM, zoals we ze
eerder met u hebben afgesproken en gecommuniceerd. We werken volgens het ‘’Protocol volledig
openen basisonderwijs’’ dat recent is opgesteld door de PO-Raad in samenspraak met meerdere
maatschappelijke partners. De school van uw kind zal u informeren wat dat betekent voor de
logistiek en de organisatie van het onderwijs vanaf 8 juni. Omdat veiligheid en gezondheid van onze
leerlingen en medewerkers voorop blijft staan vragen wij u om goed kennis te nemen van alle
informatie die u hierover ontvangt.
De afgelopen maanden hebben veel van onze medewerkers, onze leerlingen en ook van u als
ouders/verzorgers gevraagd. Het was hartverwarmend om te zien hoe we met elkaar de schouders
eronder hebben gezet en het onderwijs zo goed als mogelijk door hebben kunnen laten gaan. Wij zijn
trots op onze leerlingen en medewerkers maar willen ook u bedanken voor uw steun en begrip. Toen
we een paar weken geleden begonnen met het verzorgen van onderwijs aan halve klassen heeft u
soepel meegewerkt om dat mogelijk te maken en heeft u rekening gehouden met alle afspraken die
daarover waren gemaakt. Dank daarvoor!
We gaan een nieuwe fase in die in ieder geval tot de zomervakantie zal duren. Een fase waarin we
hopen dat we weer op u mogen rekenen. Fijn dat in de laatste weken van dit schooljaar de regelmaat
van school nu eindelijk weer terug lijkt te komen. Met u hopen we dat de balans school-thuis ook
weer snel terug zal keren. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken om uw kinderen dit
schooljaar goed af te laten ronden.
Ik wens u alle gezondheid toe!
Met hartelijke groet,

Jeroen van den Oord,
Voorzitter College van Bestuur Onze Wijs

