Kudelstaart, 7 april 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 11
Beste ouders/verzorgers,
De vierde week van thuiswerken is over de helft. Het zal een zeer speciaal paasweekend
worden. Normaal hadden we deze week kunnen genieten van de kinderen bij de periodeafsluiting of hadden we palmpaasstokken gebracht bij de ouderen van Kudelstaart. Helaas zit
dat er nu niet in. Het Coronavirus heeft een grote impact, ook op uw thuissituatie en gezin.
We hopen natuurlijk dat het allemaal lukt thuis, maar weten ook dat het soms wellicht
moeizaam zal gaan. Mocht u advies of hulp nodig hebben, schroom niet om de leerkracht te
contacten. Wij wensen u voor nu een fijn paasweekend toe.
Opvang op school voor leerlingen met ouders uit vitale beroepen
Op school streven we ernaar zo weinig mogelijk kinderen in school te hebben. Indien het écht
echt niet anders mogelijk is, bieden wij de niet zieke kinderen waarvan hun ouders werkzaam
zijn in vitale sectoren opvang aan. De lijst van vitale sectoren is via deze link te vinden. De drie
Kudelstaartse scholen en twee opvangorganisaties (Snoopy en Solidoe) bieden één
gezamenlijke opvang aan. Dit is wel in het gebouw De Rietpluim. Ook tussen de middag wordt
de opvang verzorgd. Voor voor- en naschoolse opvang bij Snoopy of Solidoe dient u zelf uw
kinderen aan te melden in de portal.
Om een beeld te hebben van het aantal kinderen dat naar school zal komen, vragen wij u dit
voor de komende twee weken in te vullen via de volgende vragenlijst. Graag per leerling één
formulier invullen.
Formulier aanmelding leerling van ouder uit vitale sector
Wanneer u uw kind aangemeld heeft maar blijkt dat u één of meerdere dagen toch geen
gebruik van opvang hoeft te maken verzoeken wij u uw kind (ruim) van tevoren af te melden
door te mailen naar: geeske@rkantonius.nl.
Na aanmelding wordt er contact met u gezocht voor verdere informatie over de opvang.

Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren

