Aan alle ouders en verzorgers van leerlingen van de scholen van BasisBuren
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Maurik, 18 november 2020
Betreft: update vanuit BasisBuren omtrent corona
Beste ouders, verzorgers,
Met deze brief wil ik allereerst een compliment maken aan alle ouders en verzorgers van onze
leerlingen. Ondanks dat u al sinds 16 maart de school van uw kind(eren) niet meer mag betreden,
weet ik dat u nog steeds zeer betrokken bent bij uw kind, onze leerling. Via alle mogelijke kanalen blijft
u op een veilige manier in contact met de leerkracht(en). Heel veel dank daarvoor, mede namens alle
medewerkers van BasisBuren!
Ook mijn waardering voor al onze medewerkers die gewoon doorgaan met het verzorgen van het
onderwijs aan uw kind(eren) in deze bijzondere omstandigheden. Het vraagt veel flexibiliteit als er
weer een leerkracht afwezig is voor een test, of omdat er iemand van het team in quarantaine moet.
Ook proberen we zo goed mogelijk de kinderen die thuis moeten blijven om welke reden dan ook, te
voorzien van werk. En hoewel er niets gaat boven fysiek onderwijs, doen zij (binnen de mogelijkheden
die er zijn) ook hun uiterste best om deze leerlingen te blijven betrekken.
We zullen het nog een tijdje op deze manier moeten volhouden met elkaar! Maar ik weet zeker dat
ons dat samen lukt!
Binnenkort staat de feestmaand weer voor de deur. Deze zal anders verlopen dan dat u gewend bent.
Normaal gesproken vieren we Sinterklaas op veel scholen samen met ouders en soms zelfs met alle
dorpsbewoners. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk, gezien de geldende richtlijnen. U kunt er zeker van
zijn dat al onze scholen toch een mooi Sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen.
Hetzelfde geldt voor de Kerstvieringen. Ook deze zullen helaas zonder ouders gevierd worden. Hoe de
vieringen op de school van uw kind(eren) verlopen, hoort u via de communicatiekanalen van de school
zelf.
Ik ga ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben,
dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Pas goed op u zelf en elkaar!
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