Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren
Kenmerk: UIT20210331/KvV – waardering corona periode
Maurik, 31 maart 2021
Betreft: waardering naar iedereen in dit bijzondere schooljaar
Beste ouders, verzorgers,
U heeft vanuit mij als bestuurder al even niets gehoord terwijl het zo belangrijk is dat we nog steeds
met z'n allen de schouders eronder zetten.
Gelukkig zijn de scholen weer open en kunnen de kinderen het merendeel van de tijd gewoon bij hun
juf of meester in de klas zitten. Toch merken we dat dit anders is als voorheen. Iedereen met een
snottebel moet thuisblijven, wat soms zorgt voor halve groepen of een invaller voor de groep omdat
de leerkracht getest wordt of zelf verkouden is.
Ook hebben we te maken met quarantaine van groepen doordat een leerling of leerkracht positief
getest wordt.
Ik snap volkomen dat dat voor u als ouders ook heel lastig is. In een kort tijdsbestek, vaak de avond
van te voren, krijgt u de mededeling dat uw kind in quarantaine moet. Dat er op dag 5 getest kan
worden en anders pas na 10 dagen weer naar school mag. Zelf heb ik het thuis ook al eens
meegemaakt en makkelijk is anders.
De leerkrachten zetten zich zo flexibel mogelijk in, soms deels fysiek en deels op afstand maar soms
ook tijdelijk weer geheel op afstand. De directie van de scholen staat tevens dag en nacht paraat om
alles in goede banen te leiden.
Ik neem nogmaals mijn petje af voor alle medewerkers en voor u als ouders
Hou nog even vol! Samen komen we door de crisis heen. Laten we hopen dat we elkaar rond de
zomervakantie weer met open armen op school mogen ontvangen!
Fijne Paasdagen.
Pas goed op uzelf en uw naasten!
Met vriendelijke groet,

Krista van Vreeswijk
directeur-bestuurder
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