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Barendrecht, 15 maart 2020

Betreft: Scholen dicht

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
U hebt het inmiddels mogelijk al vernomen, maar de regering heeft vandaag besloten om
alle scholen de komende 3 weken te sluiten. Dat is een hele werkelijkheid voor ons allen,
ook voor u in uw eigen gezinssituatie.
Van scholen wordt verwacht dat zij opvang bieden voor leerlingen waarvan de
ouders/verzorgers behoren tot de cruciale beroepsgroepen. Als dat op uw situatie van
toepassing is, vragen wij u om dit aan ondergetekende kenbaar te maken, met als dat
mogelijk is ook voor welke dagen/data dat deze opvang dan nodig is. Dan kunnen wij als
school met de ingekomen vragen naar een goede en passende oplossing zoeken. Daarbij
gaan wij er als school van uit dat ook het leerlingenvervoer zal stoppen, dus dat betekent
dat uw kind of gebracht en gehaald moet worden of dat de gemeente op uw verzoek toch
een oplossing daarvoor biedt.
De school moet wel eerst weten wat de vragen van de ouders/verzorgers zijn. Daarom is
het niet mogelijk dat uw kind morgen naar school komt.
We gaan als school ook bedenken of er mogelijkheden zijn om een stukje van het
onderwijs op afstand te kunnen faciliteren. Daar zullen we u in de komende dagen verder
over informeren.
Het is vandaag een vreemde zondag geweest, die veel indruk maakt. Een normale gang
naar de kerk kon door velen niet gemaakt worden. Dat geeft hen verdriet. Gelukkig
mogen we weten dat de Heere God niet woont in een huis dat met handen gemaakt is,
Hij woont in de hemel. Daar is Zijn troon. Bij Hem kunnen we als kleine en kwetsbare en
zondige mensen terecht, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat Hij ons allen, en
bijzonder onze kinderen/leerlingen, wil bewaren en beschermen is ons gebed.
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

