
 

POSTADRES: 
POSTBUS 166 
2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN 

BEZOEKADRES: 
PRINSES MARGRIETLAAN 3 (TIJDELIJK ADRES) 
2404 HA ALPHEN AAN DEN RIJN   
   
T 0172 449594 
F  

 Aan: 
- de ouders/verzorgers van de SCOPE scholen voor primair 

onderwijs  
 
 
 
 

 BESTUUR@SCOPESCHOLEN.NL 
WWW.SCOPESCHOLEN.NL 

 

 

ONDERWERP:  Meivakantie KENMERK: CvB/IPi Datum: 15 april 2020 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij zien de meivakantie met rasse schreden naderen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over 
de invulling van deze weken. Het kabinet heeft zoals u weet op 31 maart jl. besloten om de 
coronamaatregelen te verlengen tot tenminste 28 april a.s. Dit betekent voor de scholen concreet dat de 
sluiting duurt tot en met de meivakantie. In deze vakantie zijn de scholen gesloten en wordt er geen 
onderwijs verzorgd. Ouders die de afgelopen weken gebruik hebben gemaakt van de noodopvang en in 
de meivakantie gebruik wensen te maken van deze voorziening, verwijzen wij voor deze periode naar 
Junis kinderopvang (Junis servicebureau klantenservice tel. 0172-745850). 
 
De sluiting van de scholen is buitengewoon ingrijpend, voor u als ouders, voor de leerlingen en voor al de 
onderwijscollega’s. We realiseren ons dat het veel vraagt om kinderen in deze situatie onderwijs te 
blijven geven en hen te begeleiden. We bemerken tegelijkertijd dat het gevoel voor saamhorigheid en 
verbondenheid volop zichtbaar is.  
We kunnen niet overzien hoe lang deze situatie nog zal voortduren en welke ontwikkelingen ons nog te 
wachten staan. In de week voorafgaand aan 28 april horen wij van het kabinet hoe wij verder gaan na de 
meivakantie. Zodra wij nieuwe informatie hebben, delen wij dit met u via onze websites.  
 
Wij wensen u veel sterkte en bovenal gezondheid toe in de komende periode. 
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
College van Bestuur SCOPE scholengroep 

  
Piet Jansen,    Bert van Leeuwen, 
    
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onderstaande websites: 

• Expertise van de lokale GGD (informatiebrief ingesloten) en het RIVM 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

• Adviezen vanuit de PO-raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-
achtergronden/updates-voor-scholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-
covid-19 

• Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-
het-coronavirus   

TOT DE SCOPE SCHOLENGROEP,  
DE STICHTING VOOR CHRISTELIJK 

ONDERWIJS ALPHEN AAN DEN RIJN  
EN OMSTREKEN, BEHOREN TWAALF 

BASISSCHOLEN, EEN SCHOOL VOOR 

ZEER MOEILIJK LERENDEN, EEN 

SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 

VOORTGEZET ONDERWIJS MET VIER 

VESTIGINGEN EN EEN SCHOOL VOOR 

PRAKTIJKONDERWIJS. 
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