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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Zoals u vast en zeker via de media heeft vernomen, heeft de regering gisteravond
bekendgemaakt dat het onderwijs tot en met de meivakantie gesloten blijft. Voor ons
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betekent dit dat wij tot en met 8 mei 2020 alleen geopend zijn voor noodopvang van
kinderen met ouders in cruciale beroepen.

BTW
NL00 859 8782 B01

Dit houdt ook in, dat de manier waarop we nu het afstandsonderwijs aan uw kind(eren)
verzorgen, zullen voortzetten. Via de directeur of leerkracht van uw kindcentrum wordt
u of uw kind(eren) daarover geïnformeerd. We zijn ons ervan bewust dat we nog veel
moeten ontwikkelen op het gebied van afstandsonderwijs. Maar met behulp van de
eerste ervaringen zullen we deze manier van onderwijsbegeleiding samen verder
kunnen ontwikkelen.
We verzoeken iedereen met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zoveel mogelijk
zelf opvang te regelen. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te
vangen én die werkzaam zijn in de cruciale beroepen is noodopvang uiteraard mogelijk.
Zie hier de lijst van cruciale beroepen van de Rijksoverheid. Verder gelden bij ons altijd
de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen (bijvoorbeeld bij verkoudheid,
keelpijn, hoesten, niezen en koorts, mogen de kinderen niet naar school).
Dat gaat nog veel inzet vragen van ons allemaal. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen
zijn dan zullen wij u 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 groet,

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