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Beste ouders/ verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van gisteravond bericht ik u het volgende.
Verlenging van de huidige geldende maatregelen tot en met 28 april
In die persconferentie is aangegeven dat de huidige geldende maatregelen in verband met het coronavirus in
ieder geval worden verlengd tot en met 28 april.
Voor de sluiting van de scholen betekent dit concreet dat dit tot en met de meivakantie aan de orde is. In het
geval van Het Rondeel is dat vooralsnog t/m dinsdag 5 mei.
Zie voor de meivakantie ook onze jaarkalender 2019-2020.
Noodopvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen
Voor de noodopvang van kinderen betekent dit dat ouders met vitale beroepen gebruik kunnen blijven maken
van deze opvang op school indien informele opvang niet mogelijk is. Wel blijft het zo dat kinderen die
symptomen hebben, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar school mogen komen. Als een
gezinslid koorts heeft, blijven de schoolgaande gezinsleden ook thuis. Voor onze medewerkers gelden dezelfde
maatregelen. We vinden het erg fijn dat iedereen zich tot nu toe aan de richtlijnen heeft gehouden.
Tot nu toe varieert het aantal leerlingen waarvoor de noodopvang op school nodig is, tussen 0-6 leerlingen per
dag.
Voor vragen over opvang of doorgeven op welke dagen er voor opvang moet worden gezorgd, kunt u terecht bij
Marieke Fielt: m.fielt@pro8.nu
Er is de afgelopen weken op Het Rondeel hard gewerkt aan het verzorgen van afstandsonderwijs (al dan niet
digitaal), de opvang van leerlingen van ouders van vitale beroepsgroepen, het samenwerken met de
kinderopvang en de speciale aandacht voor de kwetsbare leerlingen. Hier gaan we dus in ieder geval tot aan de
meivakantie mee door.
Er komt veel op ons allemaal af. We worden overstelpt met goede adviezen, ideeën en tips. We maken keuzes
en focussen ons op wat, in de huidige situatie, voor ons goed werkt. We, ouders, verzorgers, leerkrachten en
leerlingen, doen wat mogelijk is.
In het belang van onze leerlingen zetten we samen de schouders eronder om er het beste van te maken.
Ik wil jullie als ouders en verzorgers veel succes wensen in deze lastige periode.
Daarnaast zijn we trots op iedereen die nu hard voor ons en voor onze kinderen aan het werk is in de vitale
sectoren.
Ik hoop dat iedereen in goede gezondheid door deze periode heen komt!
Een hartelijke groet,
namens het team van basisschool Het Rondeel,
Marieke Fielt-Wanders
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