
 

 

Alphen aan den Rijn, 3 juni 2020 

 

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen 

Onderwerp: 8 juni gaan we weer helemaal open! 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Na de persconferentie van 19 mei jl. is op landelijk niveau een meer specifiek en praktisch protocol 
voor de opening van onze scholen opgesteld. Dit protocol is afgelopen donderdag gepubliceerd. Op 
dit moment zijn al onze scholen in samenwerking met de organisaties voor kinderopvang aan de slag 
met de weekroosters en de groepsactiviteiten tot aan de zomervakantie. U hoort van de directeur 
van uw eigen school hoe de komende periode er voor uw kind(eren) uit gaat zien.  
 
Onze scholen verschillen!  
Ik heb het u al eerder geschreven: alle 15 scholen van WIJ de Venen zijn anders! We hebben grote 
scholen en kleine scholen, in ruime gebouwen en in verouderde gebouwen. We hebben teams met 
vooral jonge, gezonde leerkrachten en teams waarin leerkrachten werken die meer risico lopen. En 
onze scholen werken samen met meerdere organisaties voor kinderopvang, die op hun beurt ook 
weer verschillen. Door die verschillen zullen de praktische afspraken op iedere school anders 
uitgewerkt worden. Op iedere school zal sprake zijn van maatwerk!  

Maak een plan B!  
Onze scholen mogen weer open, maar we zullen heel streng moeten letten op de RIVM-regels. 
Leerlingen met klachten die op corona zouden kunnen wijzen, kunnen niet naar school! Ook niet als 
het om lichte klachten gaat! Dit geldt ook voor leerkrachten: zij mogen niet werken met klachten, 
ook niet met lichte klachten! Het zou daarom kunnen dat uw kind toch onverwacht niet naar school 
kan en thuis moet blijven of naar huis gestuurd zal worden. Ik wil u daarom vragen een ‘plan B’ 
achter de hand te hebben. Maak een afspraak, met uw familie, buren, vrienden, wat u gaat doen als 
uw kind niet naar school kan. Ik reken op uw medewerking daarbij! 
 
8 juni mogen onze scholen weer open en daar zijn we allemaal heel blij mee! Het zal allemaal nog 
niet als vanouds zijn, maar het is in ieder geval een belangrijke en mooie stap in de goede richting! 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond! 

Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen 

 


