Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van
Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
Betreft:Verlenging maatregelen Coronavirus
Datum: 3 april 2020
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 31 maart heeft onze regering bekend gemaakt dat onze scholen in ieder geval tot en
met de meivakantie gesloten blijven. Het betekent dat de afspraken die we nu hebben gemaakt
over het op afstand lesgeven op uw school worden gehandhaafd. Over de praktische
informatie over het onderwijs van uw kinderen informeren de directies van de scholen u. Voor
vragen kunt u ook bij hen terecht.
De noodopvang van leerlingen met ouders die in cruciale beroepen werken wordt per school
geregeld in samenwerking met de verschillende kinderopvangorganisaties; KMN Kind en Co,
SKDD en Partou. Indien nodig kunt u hierover contact opnemen met de directeur van uw
school. Om de druk op de noodopvang niet te verhogen vragen wij u met klem om hier alleen
gebruik van te maken als u het niet op een andere manier kunt organiseren.
We hadden het bericht van een langere sluiting verwacht. Tegelijkertijd weten we dat deze
verlenging van de maatregelen een groot beroep doen op de veerkracht van ons allemaal. De
kinderen missen de dagelijkse contacten met hun klasgenoten. Het is wennen om als gezin
zowel te thuis te werken en de lessen van de kinderen te begeleiden. De scholen zijn bezig
zich in versneld tempo nieuwe vaardigheden eigen te maken.
Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor de formidabele inzet die zowel op scholen als in
de thuissituatie wordt gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit alles doen we voor de
veiligheid van ons allemaal. Samen krijgen we zo Corona onder controle.
Als er nieuws is brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte. Meer algemene informatie over
de ontwikkelingen rond Corona kunt u vinden op de website van de gemeente Wijk bij
Duurstede in het dagelijkse blog; www.wijkbijduurstede.nl.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw H.J. (Henny) Sikken
Voorzitter College van Bestuur
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