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Geachte heer/mevrouw,
De heropening van onze scholen na de meivakantie is buitengewoon goed verlopen. Wat ons betreft een
groot compliment aan de medewerkers in de scholen. De afgelopen weken hebben we met halve klassen
gewerkt en daarbij maximaal aandacht kunnen geven aan een gedegen opstart en bovenal aan de
kinderen. Op dinsdagavond 19 mei jl. heeft onze minister president aangekondigd dat de basisscholen
vanaf maandag 8 juni a.s. weer volledig open gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de
verspreiding van het virus. We zijn heel blij met dit besluit. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden in de
uitwerking, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we de komende tijd antwoorden zullen vinden op
de vragen die er zijn.
Welke afspraken gelden er per 8 juni a.s.?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De basisscholen in Alphen aan den Rijn gaan vanaf 8 juni aanstaande weer volledig open, tenzij
anders blijkt uit de monitoring van het virus.
De zorg voor onderwijs aan uw kind staat centraal. Het is een stevige uitdaging voor de scholen
om alle groepen bemenst te krijgen. We willen heel graag terug naar de gewone manier van
werken en houden er tegelijkertijd rekening mee dat we soms aanpassingen moeten doen.
Als college van bestuur adviseren wij grote terughoudendheid aan de scholen ten aanzien van
overige activiteiten (geen schoolreis, schoolkamp of traditionele musicaluitvoering). Wij gunnen
de kinderen uit groep 8 zeker een waardig afscheid, maar vragen aan de directeuren of ze
daarbij zoeken naar alternatieve vormen die recht doen aan de nieuw ontstane situatie.
Dringend beroep op u als ouders om niet op het plein of in de school te komen. De scholen wijzen
zelf een plek aan waar u afscheid kunt nemen van uw kind.
Kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar school.
Contacten met de leerkrachten verlopen op de inmiddels gebruikelijke wijze via telefoon,
videocontact of per email.
Kinderen en medewerkers met verkoudheids- en /of griepklachten blijven thuis.
Kinderen die gedurende dag ziek worden, dienen direct te worden opgehaald door ouders en/of
verzorgers.
Met ouders van kinderen die nu als vierjarige instromen in de basisschool
T OT DE SCOPE SCHOLENGROEP ,
worden individuele afspraken gemaakt.
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De gemeentelijke sportzalen blijven vooralsnog gesloten. Wij zullen ons
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moeten beperken tot buitenactiviteiten.
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In een vorige brief hebben wij al aangegeven dat de afstemming tussen schoolbesturen en gemeente
intensief en constructief verloopt. Ook de komende periode bespreken we wekelijks de ontwikkelingen
en maken we gezamenlijk een inschatting over het vervolg.
We willen u als ouders nogmaals hartelijk danken voor uw inzet en steun tijdens de afgelopen maanden.
Wat fijn dat de regelmaat van school nu eindelijk weer terug lijkt te komen.
We gaan de laatste weken van dit schooljaar in. Met u hopen we dat de balans school-thuis weer snel
terug zal keren. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken om uw kinderen dit schooljaar goed te
laten afronden. Zodra wij nieuwe informatie hebben, delen wij dit met u via onze websites.
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-voorscholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid-19
• Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus

