Haarlem, 15 maart 2020
Onderwerp: Coronavirus
Beste ouders en verzorgers,
U heeft het nieuws ongetwijfeld gevolgd. Zondagmiddag 15 maart heeft het kabinet aanvullende
richtlijnen geformuleerd voor het onderwijs (PO, VO) en de kinderopvang, met het doel het Coronavirus te beheersen.
Dit houdt in dat:
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar blijven thuis, tenzij (beide) ouder(s) of verzorgende(n) werkzaam zijn
in een vitaal beroep en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In afwachting van de formele
lijst m.b.t. de vitale beroepen gaan wij ervan uit dat het ouders betreft die in de zorg, het onderwijs
en kinderopvang, bij de politie of bij de brandweer werken, zoals minister Slob aangaf in de
persconferentie op zondagmiddag.
De periode van 16 tot en met 18 maart wordt gebruikt om de nieuwe richtlijnen uit te werken voor
de opvang en het afstandsonderwijs. Veel scholen zijn niet voorbereid op afstandsonderwijs, zij
gebruiken deze dagen om vorm te geven aan het aanbod op afstand. Van 16 maart tot en met 6
april vindt geen regulier onderwijs en reguliere kinderopvang plaats en blijven de kinderen thuis.
Wat betekent dit voor u?
•

Vanaf maandag 16 maart vangen wij alleen nog maar kinderen op waarvan (beide) ouder(s)
werkzaam zijn in vitale beroepen (zie hierboven) en zelf geen mogelijkheid hebben om
opvang te organiseren. Wanneer u noodgedwongen gebruik moet maken van de opvang,
vragen wij u dat uiterlijk maandag 16 maart aan te geven bij de school.

•

Het moge vanzelfsprekend zijn dat de kinderen die worden gebracht geen
gezondheidsklachten hebben: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts.

We proberen u zo goed mogelijk te informeren. U kunt met dringende vragen natuurlijk terecht bij
de school. We realiseren ons dat deze bijzondere tijden op iedereen een groot beroep doen. Wij
danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marten Elkerbout,
Bestuurder Spaarnesant

