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Beste ouders en verzorgers, 

 

Sinds 11 mei verzorgen onze scholen voor de helft van de tijd onderwijs aan uw kind. 

Dankzij een goede voorbereiding en door de medewerking van u, uw kind en ons personeel verloopt 

deze periode naar tevredenheid. Gelukkig laten de besmettingscijfers het toe dat met ingang van  

8 juni alle kinderen in volledige groepen weer naar school kunnen gaan. Daarbij gelden wederom 

landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in een nieuw protocol voor het basisonderwijs: 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf 

 

Binnen deze richtlijnen en in overleg met de MR zullen wij zoveel als mogelijk weer de ‘normale’ 

onderwijsorganisatie starten. Helaas zijn er daarbij beperkingen. Deze betreffen onder andere de 

activiteiten die bij het einde van het schooljaar horen, zoals de musical groep 8, het schoolkamp en 

de jaarafsluitingen. Wij zijn, conform de landelijke richtlijnen, zeer terughoudend bij het 

organiseren van deze activiteiten met als doel de veiligheid van uw kind en ons personeel te borgen. 

De directie informeert u nader over de invulling van deze activiteiten op school.  

Wij zullen keuzes moeten maken die voor u, uw kind en voor onszelf teleurstellend zullen zijn. 

Samen vieren en samen afscheid nemen van de basisschool zijn wezenlijke onderdelen van het 

basisonderwijs en van onze relatie met u en met de kinderen. Het doet ons pijn wanneer we hierin 

moeten versoberen of activiteiten moeten cancelen.  

 

Met het volledig openen van de scholen sluit de noodopvang voor kinderen van ouders in vitale 

beroepen. We kunnen hiermee terugblikken op een periode van intensieve samenwerking tussen de 

scholen en kinderopvang De Verbinding. De medewerkers van De Verbinding, het personeel van 

SKOSO en u als ouders zijn wij zeer veel dank verschuldigd voor deze goed en effectief verlopen 

samenwerking.  

 

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien ernaar uit om 

vanaf 8 juni weer met uw kind en met u als partner hele dagen aan de slag te gaan. 
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