Vlaardingen, 15 oktober 2020,

Geachte ouders en verzorgers,
Op dit moment hebben wij op de locatie voor vier groepen geen bezetting. Dit heeft o.a. te maken
met de voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM.
Wegens het COVID-19 beleid van het RIVM blijven onze medewerkers thuis bij klachten en laten zij
zich testen. Zij blijven thuis tot zij klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag hebben. Ditzelfde geldt
wanneer een medewerker in contact is geweest met iemand die positief getest is. Een medewerker
zit soms tot vier dagen thuis, in afwachting van een testafspraak en een uitslag. Helaas zijn wij dan
genoodzaakt om de kinderen thuis te laten houden.
Op dit moment is dit binnen de school aan de orde. We willen geen enkel risico nemen en houden
ons streng aan de regels van het RIVM, voor u en onze veiligheid.
Omdat ieder kind recht op onderwijs heeft, kijken we bij het naar huis sturen van de groepen naar
evenredigheid. We sturen steeds verschillende groepen naar huis om te voorkomen dat 1 groep
langere tijd geen onderwijs krijgt. Dit betekent dat de leerkracht van uw kind voor een andere groep
komt te staan en uw kind thuis is ondanks het feit dat de leerkracht op school aanwezig is.
Wij vragen uw begrip hiervoor. U zult begrijpen dat dit volledig tegen ons gevoel in gaat en dat wij
met elkaar er alles aan zullen doen om deze maatregelen zoveel mogelijk te beperken en de kinderen
op school onderwijs te kunnen blijven bieden. In onze overwegingen nemen we steeds mee dat we
het belang van ALLE leerlingen van IKC Erasmus voor ogen hebben.
Mocht uw kind die dag niet op school dan zet de leerkracht online het werk klaar. De leerkracht kan
ook werk meegeven. Wij realiseren ons als team dat dit voor u niet makkelijk is!!
Voor a.s. vrijdag 16 oktober betekent dit het volgende:
•
•
•
•

Groep 1/2 B is morgen thuis. Voor deze groep hebben we geen vervanging.
Groep 3/4 A is morgen thuis. Juf Ria staat voor de groep 3/4 B. Groep ¾ B was vandaag
afwezig.
Groep 5/6 is morgen thuis. Juf Merel staat voor groep 7/8 A. Groep 7/8 A was vandaag
afwezig.
Voor groep 7/ 8 B staat meester Rutger.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking, SAMEN kunnen wij dit aan!!!

Met vriendelijke groet,
Namens het team van IKC Erasmus,
Sandra Lewis
Directeur
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