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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – update ontwikkelingen coronavirus
22 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. In de
persconferentie van gisteravond heeft het kabinet aangegeven dat de basisscholen en de
kinderopvang op maandag 11 mei weer opengaan.
De scholen gaan weer open
De scholen van De Oorsprong hanteren de richtlijnen van het kabinet en de RIVM. Leerlingen
gaan vanaf 11 mei voor ongeveer de helft van de tijd naar school en er zijn per schooldag niet
meer dan de helft van de leerlingen in het schoolgebouw aanwezig.
Ook de kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO en BSO zijn alleen beschikbaar
voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen. Voor kinderen van ouders met cruciale
beroepen blijft de mogelijkheid tot noodopvang. Tot 11 mei gaat dat zoals het tot nu toe ging.
Hoe het na die datum wordt ingericht, wordt momenteel bekeken.
Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of
opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
Aanvullende maatregelen
Er zijn - naast de voortdurende oproep van de overheid aan iedereen boven de 12 jaar om 1,5
meter afstand van elkaar te bewaren - aanvullende maatregelen nodig.
We zijn blij dat we de kinderen weer kunnen ontmoeten, maar willen hierbij ook zorgvuldig
handelen. Dit is van groot belang voor de kinderen, ouders en medewerkers. Hoe deze
maatregelen precies worden ingevuld is schoolafhankelijk. Vanuit uw school krijgt u te horen
hoe dit er voor u en uw gezin uit komt te zien. Dit alles in afstemming met de
Medezeggenschapsraad.
Aan het einde van deze week wordt u hierover verder geïnformeerd.
Communicatie
Wij blijven regelmatig via de website van de stichting een update geven: www.deoorsprong.nl. Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van
de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. In de week
van 12 mei is er vanuit de overheid verdere informatie te verwachten.
Ook in deze situatie wordt om flexibiliteit gevraagd, van u, de kinderen en de medewerkers
van De Oorsprong. We hopen op uw steun en begrip.
Wij communiceren elke vrijdag met u per brief over de ontwikkelingen en dat zal ook deze
week het geval zijn.
Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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