Amstelveen, 15 maart 2020

Betreft: schoolsluiting

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Wij hadden u vorige week al gemeld dat wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid. Deze richtlijnen zijn
vandaag ingrijpend aangepast. Alle basisscholen in ons land gaan de komende drie weken dicht. De regering heeft
besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de scholen te sluiten om verdere verspreiding van het COVID-19
virus tegen te gaan.
Ook de scholen van Amstelwijs zijn daarom v.a. maandag 16 maart (morgen dus) tot en met maandag 6 april gesloten.
De kinderopvang die in een aantal van onze schoolgebouwen zit, is óók gesloten. Kinderen van ouders die een
zogenaamd vitaal beroep uitoefenen, zoals hulpverleners, mogen hun kind wel naar school en de opvang brengen.
Om welke beroepen het gaat kunt u vinden op de lijst die door de overheid is opgesteld1. Uiteraard zijn daar geen
extra kosten aan verbonden.
De directeuren en teams van onze scholen gaan hard werken aan een plan om op afstand belangrijke onderdelen van
het onderwijs gedeeltelijk te laten doorgaan. Daarbij richten wij ons op de hoofdvakken rekenen en taal. Speciale
aandacht en zorg zullen we besteden aan de leerlingen in groep 8 ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
Aanstaande maandagochtend overleggen de directeuren met elkaar en met het bestuur. Dan bekijken we of er nog
extra ondersteuning nodig is bij het opstarten van onderwijs op afstand.
We rekenen op uw begrip dat de schoolteams even de tijd nodig hebben om een gedegen plan te maken om te kijken
op welke manier de school dat het beste kan doen. Zeker nu er ook meerdere leerkrachten met (milde) griepklachten
zijn, die nog steeds niet naar school mogen komen. Het zal zeker twee dagen kosten om een eerste plan te maken. We
willen immers kwaliteit blijven leveren, ook in deze bijzondere omstandigheden en op een voor ons ongebruikelijke
manier. De school informeert u in de loop van de week daarover.
Ongetwijfeld zullen er bij u nog vragen leven. Ook wij weten op dit moment nog niet alles. Het bestuur van Amstelwijs
verzoekt u dan ook vriendelijk om de scholen de komende twee dagen nog niet met allerlei vragen te benaderen,
maar op nadere informatie vanuit de school te wachten.
Hieronder vindt u de website van de overheid met alle informatie over het onderwijs, het virus en de maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
We wensen u veel sterkte toe in deze omstandigheden die voor u en voor uw gezin veel impact hebben.

Met vriendelijke groet,

F.N. Cornet MLE, directeur-bestuurder
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