Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren
Kenmerk: UIT20200326/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus
Maurik, 26 maart 2020
Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren in de tijd dat de scholen gesloten zijn ivm het coronavirus
Beste ouders, verzorgers,
De eerste twee weken van thuis werken zijn bijna achter de rug. Hoe lang dit nog gaat duren, weten
we op dit moment nog niet. Aanstaande dinsdag zal de minister een uitspraak doen over wanneer het
basisonderwijs zijn deuren weer mag openen. Tot die tijd blijven wij doorgaan op de manier zoals we
dit deze twee weken doen. Ik zie en hoor ondertussen ook al dat er nieuwe instructie via filmpjes de
huiskamers binnenkomt. We proberen met elkaar de achterstand in het leerproces niet te groot te
laten worden. Ik herhaal nogmaals mijn dank voor alle inspanningen die iedereen verricht.
Ik snap ook dat er bij u vragen leven over de geplande schoolreisjes, kamp, musical etc. Op deze
vragen kan ik u geen antwoord geven. Ook de directie van de school heeft op dit moment vaak geen
pasklaar antwoord, omdat het moment van weer naar school gaan nu nog niet bekend is.
Het is erg vervelend dat ook alle geplande vakanties in het water vallen en u vaak een voucher krijgt
om de vakantie binnen een jaar op een ander moment te plannen. De eerste verzoeken tot vrije dagen
zijn al op de scholen binnengekomen. Wij begrijpen dat, maar weten op dit moment nog niet precies
wat wij wel en niet mogen toestaan. Wij hopen dat u de vakantie zoveel mogelijk op de vrije dagen in
het komende schooljaar kunt plannen.
Mocht u in de vitale beroepen werken en uw kind(eren) maakt gebruik van de opvang, dan
ondersteunen leerkrachten en onderwijsassistenten op de ochtenden deze kinderen bij het maken van
het thuiswerk. Zij zijn dan aanwezig op de opvanglocatie. Het is van belang dat de kinderen dan het
thuiswerk, inclusief wachtwoorden, meenemen naar de opvang.
De samenwerking tussen de gemeente en de opvang van SKLM en Buitenpret verloopt erg goed!
Wij blijven de berichten vanuit het ministerie, het RIVM en de GGD nauwkeurig volgen. Mocht deze
berichtgeving aanleiding zijn om opnieuw met u te communiceren, zal ik dat zo spoedig mogelijk doen.
We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben,
dan kunt u terecht bij de schoolleiding.
Pas goed op u zelf en elkaar!
Met vriendelijke groet,

Krista van Vreeswijk
directeur-bestuurder
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