Aan: De ouders/verzorgers van de leerlingen van de 31 Optimus-scholen

Grave, 15 maart 2020

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u uit de media heeft begrepen, heeft het kabinet besloten om alle onderwijsinstellingen met
ingang van 16 maart te sluiten. Dit besluit is genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk te beperken.
Dit betekent dat de Optimus-basisschool van uw kind(eren) de komende tijd tot nader bericht
gesloten is. U wordt via de mail en/of andere communicatiekanalen van uw school op de hoogte
gehouden en geïnformeerd als de kinderen weer op school worden verwacht. Het College van
Bestuur heeft begrip en respect voor het feit dat de volksgezondheid op de eerste plek wordt
geplaatst.
Opvang
Vanuit de overheid hebben onderwijs en opvang de opdracht gekregen om voor ouders/verzorgers
die in vitale beroepen werken (gezondheidszorg, bij de brandweer, politie en onderwijs) en die geen
eigen opvang kunnen regelen, opvang te bieden voor hun kinderen in situaties waarin de school
gesloten is.
Wij organiseren vanaf nu opvang voor onze leerlingen in de volgende situaties
• Beide ouders/verzorgers werken in vitale functies;
• Er is sprake van een éénoudergezin waarvan de ouder/verzorger werkt in een vitale functie.
Middels invullen van de volgende link kunt u zien of u in aanmerking komt: KLIK HIER
In geval het onduidelijk is of u al dan niet gebruik kunt maken van de opvang treedt u in contact met
de directeur van uw school. De opvangmogelijkheid gaat per direct in. Wij zullen per schoollocatie
bekijken hoe we een en ander samen met de kinderopvang vorm kunnen geven. Als het gaat om een
zeer klein aantal kinderen op een school, kan het zijn dat de kinderen op een nabije andere
Optimusschool opgevangen worden. Indien dat het geval is, krijgt u uiteraard tijdig bericht.
Onderwijs
Optimusscholen zullen met behulp van ICT middelen onderwijs op afstand mogelijk maken. Het is
niet mogelijk om volledige dagprogramma’s op deze wijze uit te voeren. De scholen zullen met u
communiceren hoe zij het afstandsonderwijs zullen vormgeven.
Onze scholen zullen alles doen om hun maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit te blijven
voeren.
Met vriendelijke groet,
Harrie van de Ven en Michel van den Berg
College van Bestuur Optimus Primair Onderwijs.
Wim Spijkerboer
Directeur de Waai

