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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – thuisonderwijs en noodopvang
3 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week maakte de regering bekend dat alle scholen in Nederland gesloten blijven tot
in elk geval 28 april. Aangezien onze meivakantie duurt tot en met 5 mei, zijn de scholen van
De Oorsprong tot en met 5 mei gesloten. Dat betekent dat uw kind tot die datum niet naar
school kan komen en wij vragen u om zelf voor opvang te zorgen.
Onderwijs op afstand
Vanzelfsprekend gaan wij door met het aanbieden van onderwijs op afstand. Over de wijze
waarop dit wordt vormgegeven, bent u geïnformeerd door de directeur van de school van uw
kind. Op 2e Paasdag en in de meivakantie wordt er geen onderwijs op afstand verzorgd.
Update opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen
Uw kind kan tot en met 5 mei niet naar school. Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in
cruciale beroepen kan aanspraak worden gemaakt op noodopvang.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het hier moet gaan om uiterste nood. Wij vragen u met
klem om uw kind alleen aan te melden voor de noodopvang als u het niet op een andere
manier kunt organiseren. Dit voorkomt dat er onnodige druk ontstaat op de mensen die
werkzaam zijn in de noodopvang.
Driebergen en Doorn: aanmelding verloopt via www.skdd.nl.
Wijk bij Duurstede: aanmelding verloopt via Renate Bodok via: info@dekresj.nl.
De medewerkers vanuit het onderwijs die werkzaam zijn op de noodopvang, begeleiden de
kinderen met hun thuisonderwijs. Daarvoor is het nodig dat de kinderen de juiste materialen
bij zich hebben. Het is dus niet zo dat deze medewerkers uw kind instructie geven. De eigen
leerkracht blijft verantwoordelijk voor het thuisonderwijs.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij blijven regelmatig via de website van de stichting een update geven: www.de-oorsprong.nl.
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Met vragen over thuisonderwijs kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor overige
vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind.
Wij communiceren elke vrijdag met u per brief over de ontwikkelingen. Als er eerder nieuws
is, brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder

De Oorsprong | Stichting voor protestants christelijk onderwijs | 0343 579155 | secretariaat@de-oorsprong.nl
www.de-oorsprong.nl | Abrikozengaard 18 | 3941 LL | Doorn | IBAN: NL 02 ABNA 059 24351 05 | KvK 30199781

