20 mei 2020

Beste ouder, verzorger,
Op 11 mei zijn we gestart met de gedeeltelijke openstelling van onze scholen. Het was een spannende dag, maar
we zagen dat iedereen zich netjes aan de vastgestelde richtlijnen en afspraken hield. We willen u als ouders,
maar ook onze leerlingen en leerkrachten graag een compliment geven hoe goed dit is verlopen! En wat was het
fijn om iedereen weer terug te zien.
Tijdens de persconferentie van 19 mei heeft de overheid aangekondigd dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig
open kunnen. Een goed bericht, want dit betekent dat we uw kind vanaf 8 juni weer volledig kunnen begeleiden
in haar of zijn ontwikkeling.
We wachten het aangepaste protocol af
Ook vanaf 8 juni zijn we nog gebonden aan richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid. Deze worden
volgende week vastgesteld. We wachten de aanpassingen in het protocol voor basisscholen af en daarop passen
we het plan van aanpak voor iedere school aan. Vervolgens worden de plannen met de MR-geledingen en
daarna met u als ouder/verzorger gedeeld. De roosters tot en met 5 juni worden via uw schoolcoördinator met u
gedeeld.
Studiedag 11 juni gaat niet door
Voor donderdag 11 juni staat er een studiedag op het rooster. In overleg hebben we besloten dat deze niet
doorgaat. We vinden het belangrijker om deze dag onderwijs te geven, gezien de vele onderbrekingen van de
afgelopen maanden.
Zodra het plan van aanpak vanaf 8 juni bekend is, delen we dit met u.
Op deze pagina geeft de Rijksoverheid meer informatie over het coronavirus en het onderwijs.
Wij wensen u alvast een fijn, lang weekend toe. Let goed op elkaar en op uzelf!
Met vriendelijke groet,
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok
Directie Omnis

Dit is informatie zoals deze bekend was op 20 mei 2020. Basisscholen gaan vanaf 8 juni volledig open, tenzij uit
de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord
is. Houd er dus rekening mee dat deze informatie kan veranderen.

