Corona-aanpak basisonderwijs en kinderopvang Sint-Oedenrode
update donderdag 23 april 2020
Beste ouders en verzorgers,
Op 21 april heeft de overheid bekend gemaakt dat met ingang van 11 mei de scholen weer
(gedeeltelijk) open gaan en de reguliere kinderopvang weer van start gaat. Bij ons overheerst een
gevoel van blijdschap dat wij uw kind weer in het echt kunnen ontmoeten en met elkaar aan de slag
kunnen gaan. In deze brief informeren wij u over de noodopvang tot 11 mei en onze voorbereiding
op de nieuwe situatie vanaf 11 mei.
Noodopvang tot 11 mei
De werkwijze m.b.t. het bieden van noodopvang blijft tot 11 mei ongewijzigd.
De criteria blijven hetzelfde, evenals het vriendelijke doch onverminderd dringende verzoek alleen
gebruik te maken van deze opvang als u zelf niet voor opvang kunt zorgen.
Voor week 18 (ma 27-4 tot vr 1-5) kunt u uw kind aanmelden tot vrijdag 24 april 10.00 uur.
Voor week 19 (ma 4-5 tot vr 8-5) kunt u uw kind aanmelden tot vrijdag 1 mei 10.00 uur.
Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is de noodopvang gesloten.
Dit kan nog steeds via noodopvang@deverbinding-sintoedenrode.nl.
Onderwijs en noodopvang met ingang van 11 mei; onze voorbereiding is gestart
Op 11 mei heropenen de scholen én de reguliere kinderopvang hun deuren.
Dat leidt tot een nieuwe situatie waarvoor wij momenteel de nodige voorbereidingen treffen.
Uw kind zal met ingang van 11 mei de helft van de normale lestijd op school aanwezig zijn. In overleg
met de schoolteams en de Medezeggenschapsraden worden daarvoor momenteel roosters en
planningen opgesteld. Wij zullen hierbij geen rekening kunnen houden met specifieke wensen van
ouders, hoe begrijpelijk sommige wensen ook kunnen zijn. In de loop van week 19 (ma 4-5 tot vr 8-5)
informeren wij u over het lesrooster voor uw kind.
Omdat Kinderopvang De Verbinding vanaf 11 mei weer de reguliere (‘normale’) kinderopvang gaat
verzorgen, is het opvangpersoneel maar zeer beperkt beschikbaar voor de noodopvang.
Onze leerkrachten verzorgen als eerste prioriteit onderwijs op school en daarnaast ook de
noodopvang. Afhankelijk van de vraag naar noodopvang, zijn wij mogelijk genoodzaakt om specifieke
en strikte maatregelen te nemen, zodat de organisatie en de belasting voor het onderwijspersoneel
in goede banen kunnen worden geleid. Ook daarover hoort u meer in week 19.
Momenteel worden landelijk richtlijnen voor onderwijs en kinderopvang opgesteld. Met als doel de
hygiëne te borgen, de kans op besmetting te beperken en een goed verloop van onderwijs en
opvang mogelijk te maken. Wij rekenen en vertrouwen op uw medewerking bij het naleven van deze
richtlijnen.
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een goede en
gezonde meivakantie.
Hartelijke groet,
Namens het basisonderwijs en de kinderopvang in Sint-Oedenrode
Paul Meessen
Directeur-bestuurder SKOSO

