Beste ouder, verzorger,

De aanvullende maatregelen van het RIVM als gevolg van de opmars van het Corona virus zorgen
ervoor dat o.a. scholen passende maatregelen nemen.
Als gevolg daarvan gaan deze week de oudergesprekken niet door. De achterliggende gedachte erbij
is dat we collega’s niet blootstellen aan extra , intensieve contacten in een kort tijdsbestek. Daarmee
komen we tegemoet aan het verzoek terughoudend te zijn in niet noodzakelijke contacten.
Natuurlijk willen we wel graag de informatie over de voortgang in ontwikkeling van uw zoon of
dochter met u bespreken. We maken daarvoor een nieuwe afspraak met u. Heeft u dringend
behoefte aan informatie of zit u met een urgente vraag neemt u dan per e-mail contact op met de
juf.

Om u een eerste indruk te geven over het verloop laat ik u weten dat in de verschillende groepen
tussen de 3 en 6 leerlingen afwezig zijn vandaag.
In de loop van de dag zijn echter verschillende kinderen alsnog naar huis gestuurd ( uiteraard na
contact met ouders ). Wij vragen u dus nogmaals serieus te bepalen of uw kind wel of niet binnen de
maatregelen valt en dus thuis dient te blijven.
3 collega’s ( waaronder groep 5 en groep 6/7 ) zijn vandaag ook naar huis gestuurd omdat zij
handelend naar de richtlijnen thuis moeten blijven. Dat betekent voor vanmiddag dat groep 5
opgesplitst wordt en groep 6/7 intern wordt vervangen. Voor morgen is nog geen oplossing
voorhanden, maar daar zoeken we nog naar.
Vooruitkijkend wijzen wij u er wel op dat we mogelijk groepen leerlingen thuis moeten laten. Als dat
aan de orde is dan hoort u dat tenminste de dag vooraf.

Vriendelijke groet

Felix van den Bosch

P.s.
Uitstapje groep 4 Pukkemuk :
De organisatie ontvangt gewoon onze groep. Wij zijn de enige , aangemelde groep. Organisatie
verwacht dat wellicht nog een enkele, losse, gast zich zal melden. Wij gaan dus gewoon en maken er
een leuke dag van

