7 februari 2021

Beste ouders /verzorgers,
We hebben een winterse zondag achter de rug en ook Goeree-Overflakkee is onder
een witte deken van sneeuw en ijs beland.
Sneeuwpret voor jong en oud, maar een zorg voor ons onderwijspersoneel.
Leerkrachten staan te popelen om de kinderen weer te ontvangen, maar met de
huidige barre weersomstandigheden is het eigenlijk niet verantwoord.
Rijkswaterstaat adviseert immers weggebruikers om niet de weg op te gaan. Code
oranje is van kracht vanaf middernacht tot maandag 8 februari 12:00 uur. Er is
sprake van gladheid en veel wegen zijn op dit moment nog moeilijk begaanbaar. Er
wordt niet verwacht dat dit morgenochtend vroeg veel beter zal zijn.
Veel van onze collega’s wonen niet in het dorp waar zij lesgeven. Na een
inventarisatie onder de 12 Sopogo scholen is gebleken dat geen enkele school
volledig kan draaien. Het is voor veel leerkrachten onmogelijk om de school op tijd
veilig te bereiken. De directeur/bestuurder van de Stichting heeft daarom, na
uitvoerig overleg met de directeuren, besloten dat alle scholen morgen (maandag 8
februari) gesloten blijven. Ook wordt er op deze dag geen thuisonderwijs verzorgd.
Ten aanzien van de noodopvang: waar mogelijk wordt deze verzorgd op de eigen
school, met uitzondering van obs de Pannebakker en obs Buten de Poorte.
We willen nog eens benadrukken dat deze noodopvang alleen open staat voor
ouders die zich al eerder aangemeld hebben omdat zij een cruciaal beroep hebben
en op geen enkele wijze dit zelf kunnen regelen voor deze maandag.
We gaan er op dit moment vanuit dat de scholen vanaf dinsdag 9 februari allemaal
weer open zijn.
Maandag 8 februari 2021 zal de boeken ingaan als de eerste ijsvrije dag sinds
jaren… we hopen dat iedereen ervan zal genieten.
Wij zijn ons ervan bewust dat we u laat op de avond pas informeren over dit besluit.
We hopen andermaal op uw begrip in deze, ook weer, bijzondere situatie.
Graag tot ziens op dinsdag,
De locatieleiders en directeuren van Sopogo

