Exmorra, zondag 15 maart 2020
Onderwerp: Sluiting scholen CBO De Greiden i.v.m. Corona

Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij informeren we u over het sluiten van onze scholen.
Tot vandaag gingen we er vanuit dat we de scholen, als het nog enigszins mogelijk was, open wilden
houden. Tegelijk zagen we dat er minder leerlingen naar school kwamen omdat ze ziek waren, of van
plan waren de komende periode niet te komen vanwege de kwetsbare situatie van de eigen
gezondheid of die van anderen in de omgeving. Ook het aantal beschikbare personeelsleden werd
minder, want bij ook maar de geringste twijfel wilden we die niet meer aan het werk hebben. Met z’n
allen moeten we de ‘corona-crisis’ zoveel mogelijk beperken.
Het kabinet heeft nu besloten de scholen te sluiten. Wij volgen dat advies op zoals we tot nu toe ook
de andere de officiële adviezen van de overheid hebben opgevolgd. Als duidelijk is wanneer uw
school weer open gaat, dan ontvangt u bericht via uw schooldirecteur.
Nu zijn wij een onderwijsorganisatie en dit gaat ons erg aan het hart. Ook voor u zal dit grote
gevolgen hebben. Dat realiseren we ons maar al te goed.
Van de scholen mag u verwachten dat ze de komende week, maar uiterlijk woensdag a.s., een mail
naar u met informatie zullen sturen hoe men een steentje denkt bij te kunnen dragen aan het leren
van uw kind. We beraden ons op dit moment op de mogelijkheden.
Als bestuur roepen we u op voor zover mogelijk natuurlijk, uw kind voor te lezen of veel te laten
lezen. Laat dat vooral leuk zijn. Dus, hebt u nog boeken op zolder met prachtige avonturen of met
informatie waar uw kind zich voor interesseert, dit is het moment die tevoorschijn te halen!
Als bestuur hebben we intensief contact met de schooldirecteuren en ook is er contact met de
besturen in de omgeving. Toch kan het beleid van de scholen van CBO De Greiden afwijken van dat
van andere scholenkoepels. Verdere informatie ontvangt u via de schooldirecteur of de leerkracht
van uw kind.
Het zijn spannende tijden en onze gedachten en gebeden gaan uit naar de ernstig zieken en de
nabestaanden van slachtoffers.

Het bestuur,
D. Kroes
A. Faber

