Dongen, 25 april 2019
Betreft: annulering schoolkamp

Beste ouder, verzorger,
Ongetwijfeld heeft u gelezen dat we helaas hebben moeten besluiten het schoolkamp af te blazen.
De teleurstelling is groot en dat begrijpen we als geen ander. We gunnen uw zoon of dochter dat
stukje afscheid van de basisschool. Ook voor de school en de leerkrachten is het schoolkamp

een hoogtepunt in het schooljaar en hoort bij een volwaardige afsluiting van de
schoolcarrière.
Een dergelijk besluit neem je ook niet zomaar. In deze bijzondere tijd moet je echter soms pijnlijke
keuzes maken op basis van informatie die op dat moment voorhanden is.
Een nadere toelichting op de algemene ouderbrief van Stichting Initia is dan ook op zijn plaats.

Naast de regelgeving rond evenementen, vergunningplicht ( alles pas na 1 september
mogelijk), spelen nog andere overwegingen/omstandigheden op basis waarvan wij dit
besluit hebben genomen.
In willekeurige volgorde:
•

•
•
•
•
•
•

In het landelijke protocol, opgesteld door de Primair Onderwijsraad en de
vakbonden, is vastgesteld dat excursies verboden zijn. Dit als gevolg van het
uitgangspunt dat verkeersbewegingen en onnodige contacten met andere
volwassenen dan medewerkers van de school zoveel mogelijk vermeden moeten
worden.
Groepen groter dan 20 personen zijn vooralsnog ook verboden.
Slechts halve groepen zijn actief tot tenminste 01 juni a.s. en daarna moeten we dat
afwachten.
Het aantal verkeersbewegingen en het contact tussen volwassenen onderling moet
zoveel als mogelijk beperkt blijven.
Risico’s op het gebied van hygiëne nemen toe als een grote groep langdurig in elkaars
gezelschap verkeert.
Voor alle Initia scholen hetzelfde kader; we zitten in dezelfde situatie en trekken ook
samen op.
Duidelijke, vroegtijdige besluiten bieden ruimte aan leerkrachten van groep 8 om in
gezamenlijkheid te kijken naar alternatieven. (Daar zijn ze inmiddels al mee
begonnen).

Ook al zullen mogelijkerwijs 20 mei weer nieuwe besluiten volgen; er is nadrukkelijk
aangegeven dat wij ervan uit moeten gaan dat regels rond hygiëne en 1,5 metersamenleving langdurig zullen gelden.
Daar komt bij dat een groot aantal accommodaties/instellingen sowieso niet open zullen
mogen of geen vergunning meer zullen krijgen voor schoolkampen.

Tot slot
Natuurlijk blijft het spijtig dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar we zullen ons best doen
om dit afscheidsjaar voor uw kind leuk en speciaal af te sluiten.
Vriendelijke groet,
mede namens Juf Roxanne en Juf Heidi,

Felix van den Bosch

