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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – heropening scholen
20 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus Covid-19.
Gisteravond heeft minister-president Mark Rutte aangegeven dat de scholen en kinderopvang
vanaf maandag 8 juni volledig opengaan. De kinderen zijn dan weer allemaal welkom!
In de komende week ontvangt u van de school van uw kind informatie op welke manier dat gaat
plaatsvinden. Wij zijn blij dat we de kinderen allemaal kunnen ontmoeten, maar blijven hierin
zorgvuldig handelen. Dat is van groot belang voor de kinderen, ouders en medewerkers. Wij
volgen in onze aanpak de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
Kinderopvang
Tot 8 juni is VSO, TSO en BSO alleen beschikbaar voor de kinderen met een contract die die dag
fysiek onderwijs volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met de kinderopvangorganisatie waar
u een contract mee heeft. Dit geldt ook voor de komende vrije dagen: de vrijdag na Hemelvaart
en de aanstaande Pinkstervakantie van 30 mei tot en met 7 juni.
Noodopvang
Als er behoefte is aan noodopvang, voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of in kwetsbare
situaties, dan kunt u voor Driebergen/Doorn contact opnemen met de SKDD via www.skdd.nl.
Voor Wijk bij Duurstede kunt u contact opnemen met de organisaties voor kinderopvang.
Thuisblijven bij gezondheidsklachten
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe, dat betekent dat medewerkers en kinderen thuisblijven
bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.
Wat betreft kinderen met hooikoortsklachten wordt er een afweging gemaakt in overleg met
ouders. Ouders en school kunnen bij twijfel overleggen met de GGD. Dit geldt ook voor kinderen
met bijvoorbeeld astma, die altijd al veel hoesten. Voor alle kinderen met chronische
luchtwegklachten geldt natuurlijk dat ook zij thuis moeten blijven als hun klachten veranderen of
verergeren, en zeker als ze koorts krijgen. Deze richtlijnen gelden uiteraard ook voor
medewerkers.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij geven regelmatig een update via de website van de stichting: 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 de organisatie
op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind.
Wij communiceren volgende week vrijdag met u per brief over de verdere ontwikkelingen.
Ik wens u goede dagen toe.
Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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