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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20201215/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus 

 

Maurik, 15 december 2020 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren omtrent coronavirus 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus stuur ik u deze brief.  

 

In navolging van de landelijke richtlijnen van het RIVM/GGD zullen de scholen van BasisBuren in 

ieder geval vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari gesloten zijn. 

 

Onderwijs 

U ontvangt van de directie van de individuele scholen verdere informatie omtrent de voortgang van 

het onderwijsleerproces. 

Deze informatie kan per school en per groep verschillen. De scholen kunnen de drie dagen tot de 

kerstvakantie gebruiken om afstandsonderwijs voor na de kerstvakantie voor te bereiden. 

 

Kinderopvang 

Wij zullen gehoor gaan geven aan de oproep om ouders, die werkzaam zijn in de cruciale 

beroepsgroepen, te ondersteunen door hun kinderen op te vangen. Hierin werken wij samen met de 

gebruikelijke aanbieders van kinderopvang. Via de directeur van de school kunt u per e-mail 

doorgeven of u van de opvangmogelijkheid van de school gebruik wenst te maken. Dit is alleen 

mogelijk buiten de twee weken kerstvakantie, dus op de dagen dat de scholen anders geopend zouden 

zijn. Voor de dagen in de kerstvakantie kunt u zich wenden tot de opvangorganisatie. 

 

Wij volgen de berichten vanuit het ministerie, het RIVM en de GGD nauwkeurig. Mocht deze 

berichtgeving aanleiding zijn om opnieuw met u te communiceren, zal ik dat zo spoedig mogelijk doen. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op 12 januari een nieuwe persconferentie plaatsvinden. 

 

Vragen en opmerkingen 

Meer informatie over het virus vindt u op de hieronder vermelde websites van het RIVM en de GGD.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

https://ggdgelderlandzuid.nl/ 

 

We gaan er vanuit dat wij u met deze brief goed geïnformeerd hebben. Mocht u verdere vragen 

hebben, dan kunt u terecht bij de schoolleiding. 

 

Pas goed op u zelf en uw naasten. 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 
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