15 maart 2020

Beste ouders,
Mede namens het bestuur graag uw aandacht voor het volgende:
Vanmiddag heeft de regering besloten dat alle scholen tot 6 april dicht gaan vanwege het Corona-virus.
Dit betekent dit dat u uw kind vanaf morgen 16 maart tot 6 april thuis moet houden!
Alleen voor de ouder(s) met vitale beroepen geldt dat zij hun kind wel naar school mogen brengen.
HIER treft u deze beroepen aan.
Mocht u tot deze beroepsgroep horen en gebruik willen maken van de uitzondering op onderwijs, mailt u dit dan naar
directie.aventurijn@almere-speciaal.nl. Geeft in uw mail ook uw telefoonnummer weer zodat wij zo snel mogelijk contact met
u kunnen opnemen om het verder af te stemmen.
Gezien de kwetsbaarheid van onze leerlingen denken wij dat het verstandig is dat zij zoveel mogelijk thuis blijven.
Wij raden u aan om zelf met de zorgondersteuners in contact te treden over de mogelijkheid van ondersteuning thuis. Wij
kunnen dit als school verder niet regelen, maar houden onze zorgpartners wel op de hoogte van alle besluiten die wij nemen.
Ook hebben wij de gemeente aangegeven dat zij u op de hoogte moeten houden over het leerlingenvervoer.
Voor wat betreft de stages weten wij niet wat het vervolg gaat zijn. Wij verwachten daar morgen meer duidelijkheid over te
hebben en dat de stagebedrijven zelf ook aan gaan geven welke stappen zij denken te moeten ondernemen.
Morgen overleggen wij verder, onder andere over de mogelijkheid om materiaal voor thuis te regelen zodat de kinderen de
komende weken ook thuis met school bezig kunnen zijn.
Dat betekent dat u morgen een vervolgbericht van ons kunt verwachten. Het kan zijn dat dit bericht dan vanuit de groep
plaatsvindt in plaats van het MT.
Wij begrijpen dat het allemaal veel teweeg brengt en veel van iedereen vraagt. Laten we hopen dat we weer snel verder
kunnen met de gewone gang van zaken.
Dank in iedere geval voor alle medewerking en begrip.
Voor vragen kunt u het eerder genoemde mailadres gebruiken.
Wij houden u op de hoogte!
Met hartelijke groet,
Jeroen Oomen
bovenschools directeur
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