Brief aan ouder(s)/verzorger(s) en collega’s i.v.m. het coronavirus

Rossum, 01 april 2020

update corona maatregelen

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste collega’s,

We zijn met elkaar terecht gekomen in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus heeft
onze wereld inmiddels ingrijpend veranderd. Wij realiseren ons dat dit virus en de genomen
maatregelen grote invloed hebben op u, uw gezin en uw thuissituatie. We horen van gezinnen
die geconfronteerd worden met ziekte, bij henzelf of bij familieleden. We wensen hen heel veel
sterkte en vooral een spoedig herstel toe.
Inmiddels zijn de scholen al geruime tijd dicht en zoeken we met elkaar naar wegen om het
onderwijs op andere manieren doorgang te laten vinden. Op de scholen wordt o.a. veelvuldig
gewerkt met online lessen en digitale opdrachten. Het is bijzonder mooi om te zien met hoeveel
inzet en energie iedereen daarmee bezig is.
Wij realiseren ons dat het organiseren van het thuisonderwijs veel vraagt van onze leerlingen,
ouders en van onze collega’s in deze moeilijke tijd. Graag een groot compliment aan u allen
voor de inzet, het aanpassingsvermogen en de betrokkenheid waardoor het onderwijs en de
contacten gecontinueerd worden. Wij kregen de afgelopen twee weken vele warme en
bemoedigende reacties. Onze dank hiervoor! Het geeft ons de energie om met elkaar door te
gaan in het belang van onze leerlingen.

We gaan ons bij het thuisonderwijs voorbereiden op de volgende fase; de periode tot aan de
meivakantie. Laten we hopen dat de situatie er dan positiever uitziet en dat de scholen weer
open mogen gaan. Wij houden de berichtgeving op dit gebied nauwlettend in de gaten.
Indien de scholen na de meivakantie starten let u dan op de startdatum; deze is niet voor alle
Stroomm-scholen gelijk. Sommige scholen starten op maandag 04 mei maar er zijn ook scholen
die i.v.m. Bevrijdingsdag op woensdag 06 mei zullen starten. Raadpleeg hiervoor de
vakantieplanning van de school van uw kind.

Er zal weer veel van u, de kinderen en onze collega’s gevraagd worden. Wij zullen ons samen
inspannen om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. Neemt u bij vragen contact
op met de school van uw kind, zij staan u graag te woord. Wij doen aan u het verzoek om de
communicatie vanuit de school nauwlettend in de gaten houden zodat u weet wanneer de
school bereikbaar is.
Wij wensen u een goede gezondheid, een berg veerkracht en positiviteit toe!
Met vriendelijke groet,

R.J.A. Koevoets | MSc
voorzitter College van Bestuur Stroomm

