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Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen
Nico de Haas, voorzitter college van bestuur
20 mei 2020
Basisscholen per 8 juni weer volledig open

Beste ouders en verzorgers,
De basisscholen gaan vanaf 8 juni aanstaande volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het
coronavirus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school, met
inachtneming van de RIVM voorschriften. Dit heeft het kabinet gisteravond bekendgemaakt.
Wij kijken er naar uit om de deuren van onze scholen weer volledig te openen voor onze leerlingen.
Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie. Er
komt een nieuw protocol voor de periode na 8 juni. Hieraan wordt momenteel gewerkt door de PO-Raad en diverse andere
landelijke organisaties. De verwachting is dat dit nieuwe protocol rond 27 mei klaar zal zijn. Op basis van dit protocol gaan onze
scholen zich voorbereiden om hun deuren per 8 juni voor alle leerlingen te openen. Verdere informatie hierover krijgt u
uiterlijk 3 juni a.s. over hoe de school dit vorm gaat geven.
Op dit moment is al wel duidelijk dat ook vanaf 8 juni onder andere de volgende maatregelen van kracht blijven:
●
●
●
●
●

Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school
De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen
Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO

De periode van nu tot 8 juni:
De situatie zoals die geldt sinds 11 mei, wordt voortgezet tot 8 juni. Dat betekent dat kinderen 50% van de tijd naar school
gaan en dat de groepsgrootte in de klassen verkleind is.
Noodopvang:
De noodopvang blijft tot 8 juni beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen
werken en voor kinderen in een kwetsbare positie.
Zoals gezegd zullen wij u in de week van 1 juni nader informeren. Voor nu wens ik u een fijn Hemelvaartweekend toe.
Met vriendelijke groet,
Nico de Haas
voorzitter college van bestuur
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