Betreft:
Van:

Maandag 8 februari scholen stichting OPONOA volledig gesloten
Bestuur en directeuren onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We hebben het besluit tot sluiting zo lang mogelijk uitgesteld. In eerste instantie hadden wij de
scholen graag open laten gaan. We kunnen voorstellen dat dit voor alle partijen het meest optimaal
zou zijn. Maar nu er voor morgen code oranje is afgekondigd, achten wij het niet verantwoord voor
onze leerkrachten en de kinderen om veilig naar school te kunnen komen. Daarom hebben we in
overleg met het bestuur, de directies en de locatie-coördinatoren besloten dat de school morgen
toch gesloten blijft. Dit was al van toepassing op onze SBO Diekmaat (omdat leerlingenvervoer niet
kon doorgaan) en is nu dus van kracht voor alle OPONOA-scholen.
Juist nu de kinderen en leerkrachten zo uitkeken naar de eerste schooldag na de lock down , is dit
besluit extra zuur.
De maatregelen van de overheid die wij moeten naleven m.b.t. corona, houden in principe in dat wij
maandag ook geen opvang kunnen verzorgen. We zullen deze dag ook geen afstandsonderwijs
geven. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij erkennen ook dat dit voor sommigen een onoverkomelijk
probleem kan zijn. Alleen indien dit het geval is vragen wij u via email contact op te nemen met de
locatie-coördinator van de school van uw kind.
Kijkende naar de vooruitzichten van het weer vertrouwen wij erop dat we dinsdag wel weer open
kunnen. Hier ontvangt u morgenmiddag nog nader bericht over.
Uiteraard hopen wij dat u begrip hebt voor bovenstaand besluit en dat wij dit niet zomaar zonder
zwaarwegende argumenten hebben genomen. Wij zien het als een zeldzame (nood)omstandigheid
die nu ons hiertoe heeft doen besluiten. We hopen dat de kinderen morgen toch genieten van het
mooie winterse weer.
Met vriendelijke groet,
Henri Soepenberg (bestuurder)

Directeuren onderwijs,
Bert Izaks
Co van Schaik

