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Onderwerp: Coronavirus

Gieten, 31-03-2020

Beste ouders/verzorgers,
Zojuist is door de regering besloten dat alle scholen ook na 6 april 2020 nog gesloten zullen
blijven. Dit zal in ieder geval tot en met 28 april zijn. Dit heeft een grote impact op iedereen.
In de loop van deze week zal u door de school van uw kind(eren) worden geïnformeerd over
hoe het afstandsonderwijs in de komende periode gegeven gaat worden. Wij proberen
hierin een evenwicht te vinden tussen de belastbaarheid van u, uw kind(eren) en het
onderwijspersoneel en het leerproces van de kinderen in deze uitzonderlijke periode.
Ik wil ook mijn waardering uitspreken richting de kinderen en u! Ik realiseer mij maar al te
goed dat er veel van u allen wordt gevraagd. Opeens bent u naast ouder/verzorger ook af en
toe leerkracht. Ook de kinderen moeten aan deze situatie wennen. Het is erg belangrijk dat
u ook in deze soms stressvolle periode ontspanning voor u en uw kind(eren) inbouwt. “Gaat
het een keer niet zoals het moet? Dan moet het maar zoals het gaat!”
Voor ouders die werken in de door de overheid aangewezen “vitale beroepen” waarvoor het
onmogelijk is om de kinderen thuis op te vangen (bijvoorbeeld wanneer zij beiden werken in
de zorg) blijft opvang op school mogelijk. Meldt u zich hiervoor op school. Dit geldt voor de
normale schooltijden. Voor opvang buiten schooltijd moet u contact opnemen met de
reguliere kinderopvang.
Natuurlijk blijven wij u vanuit Stichting PrimAH in de komende periode informeren indien
daar aanleiding toe is. De scholen doen dit zoals genoemd in deze brief met betrekking tot
het onderwijskundige proces.

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren
Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurder Stichting PrimAH

