Alphen aan den Rijn, 15 maart 2020

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen
Onderwerp: update corona, alle scholen sluiten

Beste ouders/verzorgers,
De ontwikkelingen m.b.t. corona verlopen nu wel heel snel en onverwacht. Donderdag jl. is besloten
dat de scholen open zouden blijven, vandaag is besloten dat ze dicht gaan. Dit betekent voor u dat de
kinderen vanaf morgenochtend tot zeker 6 april a.s. niet naar school kunnen gaan.
Wat betekent dit voor u?
Uw kinderen kunnen vanaf morgenochtend niet naar school en blijven thuis. We begrijpen dat dit
geen gemakkelijk bericht voor u zal zijn, maar we hopen dat het u lukt een oplossing te vinden. We
doen een beroep op uw flexibiliteit en op samenwerking met andere ouders en familie. Bent u
werkzaam in een vitale functie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/cruciale-beroepsgroepen) en u kunt zelf echt geen opvang regelen dan kunt u dit aangeven bij de
school. De school zal vervolgens bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw kinderen van onderwijs
of opvang te voorzien.
Wat betekent dit voor ons?
Wij zijn van het onderwijs! Dat betekent dat wij ons best zullen blijven doen om onderwijs te blijven
verzorgen. Een enorme opgave waar iedere school naar beste kunnen vorm aan zal geven. Op de ene
school zijn de digitale mogelijkheden en expertise groter dan op de andere. Bovendien hebben onze
scholen ook te maken met medewerkers die vanwege de coronamaatregelen vanuit huis zullen
moeten werken.
Alle scholen nemen morgen en mogelijk ook dinsdag de tijd om erover na te denken wat zij in de
komende periode voor u en uw kinderen kunnen betekenen. De teams zullen afspraken maken over
thuiswerk voor leerlingen, onderwijs op afstand enz. Zij zullen daarbij prioriteit geven aan de
leerlingen van groep 8. De voorbereiding van deze leerlingen op de overstap naar het voortgezet
onderwijs proberen we zo goed als mogelijk door te laten lopen.
Wij zijn van het onderwijs, maar we moeten ook aan onze eigen gezondheid en die van onze eigen
gezinnen denken. We zullen alles doen wat mogelijk is om onze onderwijstaak zo goed mogelijk te
vervullen, maar ook bij onze teams zijn er grenzen. We rekenen op uw begrip daarvoor!
Tot slot
Onze scholen worden, net als u, geconfronteerd met een onbekende en ongekende ontwikkeling. De
directeuren en hun collega’s gaan vanaf morgen aan de slag om deze situatie zo goed het hoofd te
bieden. U zult begrijpen dat niet alles vanaf het eerste moment op rolletjes zal lopen, maar we doen

ons best! Mocht u nog veel vragen hebben dan kunt u daarvoor terecht op de sites van het RIVM of
de GGD.
Met vriendelijke groet,
Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen

