Delft 15 maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van
Het Talent – directie.talent@scodelft.nl
De Waterhof – directie.waterhof@scodelft.nl
De Rembrandtschool – directie.rembrandtschool.nl
Het Mozaïek – directie.mozaiek@scodelft.nl
De Horizon – directie.horizon@scodelft.nl
Max Havelaar Kindcentrum – directie.maxhavelaar@scodelft.nl
De Ark – directie.cbsdeark@scodelft.nl

Beste ouders/verzorgers,
Zondagmiddag is besloten dat de scholen m.i.v. morgen, maandag 16 maart 2020, gesloten zijn i.v.m.
het corona-virus.
Aan ons is gevraagd opvang te verzorgen voor leerlingen van ouders in vitale beroepen zoals in de
gezondheidszorg, politie en brandweer.

1. Organiseren van eigen opvang
Wij verzoeken u dringend om opvang voor uw kinderen thuis of in de eigen omgeving te regelen
vanaf maandag.
2. Organiseren van opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen.
Indien u opvang voor de leerlingen nodig hebt omdat u aantoonbaar een vitaal beroep uitoefent, dan
verzoeken wij dringend:
a. Vanavond een mail te sturen aan de directie van de school om te laten weten of uw kind
maandag op school opgevangen moet worden
b. In de mail aan te geven op welke dagen uw kind de komende periode opvang op school nodig
heeft.
De school heeft deze aantallen nodig om een goed plan te kunnen maken voor de komende tijd. De
ouders die dringend opvang nodig hebben worden maandag eind van de dag geïnformeerd over dit
plan.
Heeft u een vitaal beroep en heeft uw kind klachten zoals verkoudheid of koorts? Dan is uw kind
helaas niet welkom op school. Dit ter bescherming van de andere leerlingen en van onze
medewerkers.

3. Onderwijs vanaf donderdag.
De komende dagen wordt er per school een plan opgesteld om de leerlingen vanaf donderdag
online-thuis-onderwijs te geven.
We streven ernaar dat de kinderen iedere dag thuiswerk krijgen. Dit is ook afhankelijk van de
beschikbaarheid van onze leerkrachten; op een aantal scholen hebben we inmiddels te maken met
forse uitval omdat leerkrachten zelf klachten hebben. De school informeert u woensdag over dit
plan.

Communicatie:
Alle communicatie verloopt via de directie. Bovenaan deze brief vindt u de mailadressen achter de
naam van de school.
Bellen met school of appen met leerkrachten is niet toegestaan. Alles verloopt via het directie emailadres. De directie kan vervolgens bepalen of er een algemeen antwoord moet volgen of een
individueel antwoord.

Tot slot
Onze teams hebben de komende dagen bijzonder veel te organiseren. Zij zullen een aantal kinderen
opvangen en zij bereiden lessen voor die zij vanaf donderdag online kunnen geven.
We vragen u dringend om begrip en steun voor onze leerkrachten. Ook onze leerkrachten zijn
'gewone mensen': zij kunnen zelf kinderen thuis hebben i.v.m. gesloten scholen, hun partner kan
nodig zijn voor dringende werkzaamheden in de gezondheidszorg of zij kunnen zelf in een kwetsbare
doelgroep vallen. Voorkom allerlei vragen: het plan wordt per school woensdag gedeeld.

Met vriendelijke groeten,

Drs. J.S. Zijlstra
College van Bestuur

