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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief februari 2021. Heeft u na het lezen of op een ander moment vragen, dan
bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken.
Onduidelijkheid over veilig, verantwoord en uitvoerbaar openen van de basisscholen
Vorige week vrijdag werd verteld dat de basisscholen op maandag 8 februari a.s. weer opengaan. Hier werd verder
weinig informatie bij gegeven.
Ondertussen blijkt dat het opengaan van de scholen veel vraagtekens en weerstand oproept. Ook dit is veel in het
nieuws. Zelfs gisteren in de persconferentie werden onze vragen niet beantwoord.
Natuurlijk wil iedereen dat de kinderen weer gewoon naar school kunnen, het team van het Middelpunt wil dit ook.
De situatie is echter nog niet gewoon. Er is namelijk nog steeds een pandemie.
Als de scholen opengaan, dan moet dit wel veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn.
Wat is op dit moment bekend bij ons?
De informatie die op dit moment bij ons bekend is delen we graag met u:
- Maandag starten we met fysiek onderwijs geven op school;
- Het is nog niet duidelijk of alle kinderen tegelijk mogen komen of dat we met halve groepen gaan werken;
- Er vindt nog overleg plaats tussen het kabinet en de PO-raad, die het basisonderwijs vertegenwoordigd, over veilig,
verantwoord en uitvoerbaar opengaan.
Wanneer kunnen we u verder informeren?
Waarschijnlijk horen wij donderdag wat precies de maatregelen en adviezen worden. Dit wordt opgesteld in een
protocol. Daarna kunnen wij u pas definitief informeren.
Dit zorgt de komende dagen voor onduidelijkheid en vragen bij u, de kinderen en de leerkrachten. Hier kunnen wij
niets aan doen. Met elkaar zullen we tot het einde van deze week geduld moeten hebben. Samen met ons bestuur
blijven wij goed volgen welke maatregelen er uiteindelijk worden gekozen en welke besluiten er worden genomen.
Als dit duidelijk is, dan stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Eerder uw vragen stellen aan ons heeft in deze
fase geen nut. Wij weten ook nog niet precies hoe we voor onderwijs aan de kinderen gaan zorgen.
Het is vervelend dat we nog geen duidelijkheid kunnen geven. Het is wel fijn en terecht dat er in deze situatie goed
wordt nagedacht over de gezondheid van alle betrokkenen, waaronder de kinderen en de leerkrachten.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Louisa Pattiwaël

