Beste ouders en verzorgers,
U heeft ongetwijfeld via de journaals vernomen dat de scholen vanaf maandag gesloten zijn. Ons
schoolbestuur heeft ervoor gekozen om éérst de berichten van de overheid af te wachten, alvorens de
scholen en het personeel te informeren. Daarom heeft de berichtgeving vanuit school mogelijk langer
op zich laten wachten dan u wellicht gehoopt had.
Hierbij kan ik u informeren over de gevolgen voor onze school als gevolg van de maatregelen die
vanaf maandag in Nederland gelden voor onder andere het onderwijs.
- De school is gesloten tot en met 6 april
- Er kan opvang verzorgd worden voor kinderen van wie de ouders in "vitale beroepen".
Het betreft in ieder geval de volgende beroepsgroepen:
•
•
•

Ziekenhuis en/of ambulancevervoer
Politie en brandweer
Thuiszorg, bejaardenzorg en gehandicaptenzorg

De volledige lijst vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
We verzoeken u dringend om tijdig aan ons door te geven of u gebruik maakt van deze opvang en zo
ja, op welke dagen. Bij voorkeur via het ouderportaal de groep van uw kind of via de mail:
infomartinus@borgesius.net
- Wij zijn voor het weekend begonnen om "thuiswerk" voor de kinderen te realiseren. We verwachten
dat we begin van week een pakket hebben. Ik verwacht dat dit een mengvorm zal worden van "werk
op papier" en "werk via de computer". We houden u uiteraard op de hoogte.
Tot zover de informatie. Zogauw we meer kunnen melden, dan berichten we u via het ouderportaal.
We wensen u allemaal veel sterkte in deze bijzondere periode en hopen u en uw kinderen snel weer
te mogen ontvangen. Blijf gezond!
Onderstaand treft u de brief van ons schoolbestuur aan.

Vriendelijke groet,

Jeroen Pas
directeur

ST.MARTINUS

SINT-MARTINUSSTRAAT 3

4715 AG RUCPHEN

0165-348055

Van:

College van Bestuur Borgesiusstichting en de stichting Spelen=Leren

Onderwerp:

Sluiting scholen

Oudenbosch, 15-3-2020

Beste ouders/verzorgers,

Vanmiddag heeft het kabinet besloten dat alle scholen en opvanglocaties in het kader van de
bestrijding van het coronavirus vanaf morgen, maandag 16-03-2020 tot 06-04-2020 dicht gaan.
De maatregel houdt in dat er niet langer voorzien wordt in het geven van onderwijs op de scholen,
wel zal er opvang worden geboden voor kinderen van ouders, die werkzaam zijn in vitale beroepen.
Het betreft in ieder geval de volgende beroepsgroepen:
•
•
•

Ziekenhuis en/of ambulancevervoer
Politie en brandweer
Thuiszorg, bejaardenzorg en gehandicaptenzorg

De minister heeft toegezegd, dat er spoedig een lijst beschikbaar komt, waarin alle beroepen worden
aangegeven die gerekend moeten worden tot “vitale beroepen”.
Onze scholen zullen opvang bieden aan de kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale
sectoren. Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat over opvang van kinderen en niet over
onderwijs aan kinderen. Wij verzoeken betreffende ouders om via de geëigende schoolkanalen
vandaag kenbaar te maken of zij voor hun kinderen gebruik willen maken van de
opvangmogelijkheid.
Vorige week zijn binnen onze organisatie de voorbereidingen opgestart om waar mogelijk via de
inzet van digitale middelen onderwijs op afstand te bieden. De scholen zullen dit verder uitwerken en
u zo spoedig mogelijk nader over informeren.
Wij gaan er van uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u dringende vragen
hebben, dan kunt zich richten tot de directie van de school.

Vriendelijke groet,
Jos Krebbekx en Robert-Jan Koevoets,
Leden van het College van Bestuur
Borgesiusstichting en Spelen-Leren

