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Op 15 maart hebben wij u geïnformeerd over het besluit van onze regering dat de
scholen en kinderopvang gesloten zijn tot en met maandag 6 april. Wij hebben alleen
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noodopvang geregeld voor kinderen met ouders die werken in cruciale beroepen.
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Afstandsonderwijs
We zijn nu twee weken verder waarin wij allemaal hebben laten zien dat we flexibel en
oplettend zijn en een groot organisatievermogen hebben. Niet alleen bij onderwijs en
kinderopvang, maar vooral ook van u is veel gevraagd. Veel ouders moeten schipperen
tussen thuiswerken en aandacht voor de kinderen. Dat is de realiteit en daar hebben wij
alle begrip voor. Het afstandsonderwijs is in bijzonder korte tijd ingericht. De
directeuren en leerkrachten van onze kindcentra hebben daar rechtstreeks contact met
u over. En wij hebben grote waardering voor uw inzet om mee te werken aan deze
manier van lesgeven. Wij vinden het geweldig om te zien dat we hier samen de
schouders onder zetten. Allemaal heel veel dank hiervoor!
Er is ook nog veel onzekerheid en we weten op dit moment niet of er nog meer
maatregelen komen en hoe het na 6 april verder gaat. Aanstaande dinsdag 31 maart
neemt de regering hier een besluit over. Wij houden er echter rekening mee dat het
langer gaat duren dan 6 april.
Noodopvang
Ook de noodopvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen gaat
goed. Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, die voor ons leidend zijn.
Het aantal kinderen in de opvang varieert per dag en locatie. De kinderen die onderwijs
krijgen in de noodopvang krijgen hetzelfde aanbod als de kinderen thuis. We gebruiken
zoveel mogelijk de werkwijzen die de kinderen kennen. Dat geldt voor zowel papieren
als digitaal huiswerk. Leerkrachten zorgen voor regelmatig contact met u en de
kinderen. Dat contact onderhouden met elkaar vinden wij bijzonder belangrijk.
We gaan zeker nog tegen zaken aanlopen die wij moeten bijstellen en wanneer deze
situatie langer gaat duren zullen we nog veel moeten ontwikkelen. Dat gaat nog veel
inzet vragen van ons allemaal. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u

64279715
KVK OPVANG
41019485

daarover via de ouderportalen en de websites informeren. Mocht u nog vragen hebben neemt
u dan contact op met de directeur van uw kindcentrum.
Namens alle medewerkers van Plateau Integrale Kindcentra in Assen, wens ik u en uw
kind(eren), familie en vrienden veel succes, gezondheid en aandacht voor elkaar.
Met vriendelijke groeten,

L. Buurman
Directeur bestuurder a.i.
communicatie@plateau-assen.nl
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