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Geachte ouders, verzorgers en medewerkers,
Afgelopen dinsdagavond, 31 maart jl., heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige maatregelen van
kracht blijven t/m 28 april a.s. Deze boodschap lag in de lijn der verwachting, maar het is goed om
duidelijkheid te hebben.
Na intensief overleg met de gemeenten en jeugdzorginstanties in onze regio, met betrekking tot de
noodkinderopvang, is een (nood)plan opgesteld om ook kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen.
Dit gebeurt op andere locaties, en met de inzet van andere expertise, dan de opvang voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. Door noodopvang op verschillende locaties te organiseren willen we
drukte (door veel mensen tegelijkertijd) bij locaties voorkomen en ook de groepen klein houden zodat
gewerkt kan worden met zoveel mogelijk (tussen)ruimte. We vinden dat belangrijk, mede met het oog
op veiligheid van en werkbaarheid voor onze medewerkers.
Voor onze scholen betekent de langere sluiting een nieuwe planning voor de komende weken. De
teams van de scholen hebben tot en met vrijdagmiddag 3 april de tijd gekregen om, met inachtneming
van de RIVM richtlijnen, eventueel op school materialen op te halen en ervoor te zorgen dat digitaal de
mogelijkheden meer interactief kunnen worden uitgebreid en ingezet. Daarna worden de deuren
wederom gesloten.
De keuze van het kabinet voor 28 april kunnen we begrijpen gezien de termijn waarop vooruit
gekeken kan worden. De datum heeft voor onze organisatie wel tot gevolg dat deze in de meivakantie
valt. Voor onze scholen heeft dit geen impact, buiten de St. Anthonius in Oud-Vossemeer en onze VOschool Het Kwadrant. Deze twee scholen hebben een andere meivakantie dan de rest van onze
scholen, namelijk van 18 april t/m 5 mei.
Dit betekent dat op 6 mei het onderwijs op afstand wordt gestart op St. Anthonius. Afhankelijk van de
richtlijnen vanuit de overheid zullen al onze basisscholen, dus ook St. Anthonius, onderwijs op afstand
verlengen of de deuren weer openen op maandag 11 mei.
Onze VO-school Het Kwadrant zal, indien de richtlijnen dit toelaten, haar deuren voor de leerlingen
weer openen op woensdag 6 mei.
Ook onze kinderopvanglocaties zullen tot die datum gesloten blijven. Alleen de noodopvang is op dit
moment geopend.
Er is wederom weer veel goed werk verzet door iedereen in deze crisisomstandigheden.
Pas goed op uzelf en uw naasten.

Mochten er wijzigingen of veranderingen worden aangekondigd, dan zullen we u daarover uiteraard
informeren.
Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben.
Mochten er echter nog vragen zijn is het College van Bestuur telefonisch bereikbaar onder het volgende
telefoonnummer 06 55 57 12 39.
Met vriendelijke groet,
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