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Beste ouders/verzorgers,
Het was fijn de kinderen weer in de scholen te zien afgelopen twee weken! Samenwerken in de
klas, spelen in de hoeken en op het plein, ook al waren er andere regels en gebruiken: het voelde
direct weer vertrouwd!
In deze brief informeren we u over de organisatie na de voorjaarsvakantie. Nu ons land nog in
lockdown zit, maar de scholen weer zijn geopend blijven we binnen de Sopogo-scholen het
kabinetsbeleid volgen en nemen we het daarop gebaseerde protocol van de PO-Raad nog steeds
als leidraad voor ons handelen.
Voor de periode na de voorjaarsvakantie zijn een aantal besluiten genomen:
verlenging continurooster
We verlengen we het continurooster als noodmaatregel op alle scholen. De schooltijden die nu
worden gehanteerd, gelden tenminste nog twee weken na de voorjaarsvakantie. Die periode kan
worden verlengd. Voorwaarde blijft wel dat de vraag naar noodopvang beheersbaar is en de
noodopvang uitvoerbaar blijft. De kinderopvangorganisaties ondersteunen ons hierbij.
BSO is nog gesloten
Buitenschoolse opvang is op last van de overheid nog gesloten. Er is alleen noodopvang. Voor de
noodopvang vanaf 14u tot de gebruikelijke eindtijd van de school, kunt u een verzoek indienen bij
de directeur/locatieleider van de school.
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nog geen gymlessen
Voorlopig worden er nog geen gymlessen gegeven. Dat heeft een aantal redenen: ten eerste
worden op dit moment niet gym-bevoegde leerkrachten vaak vervangen door collega's die wel
gym-bevoegd zijn. Dat kan nu niet. Daarnaast zetten wij nu nog geen vakleerkrachten in die van
klas naar klas gaan. De kans op besmetting en daarmee een gehele sluiting van de school is te
groot. Verder hebben we op dit moment minder onderwijstijd. Ter vervanging van de gymlessen
zullen de schoolteams zich meer richten op buitenactiviteiten, zoals het af en toe verlengen van
buitenspelen en dergelijke. We hopen dat zodra er meer ruimte komt, de gymlessen direct weer op
te kunnen starten.
Een uitzondering op deze alinea zijn de leerlingen van sbo Het Kompas. Voor hen gaan de
gymlessen wel door.
schoolafspraken over brengen en halen van kinderen, ouders in de school, looproutes,
hygiënemaatregelen enzovoort
De voorschriften van de afgelopen weken blijven op deze punten onveranderd. U wordt via de
directeuren of de locatieleiders van de scholen geïnformeerd zodra hier wijzigingen in optreden.
Namens ons allemaal wens ik u gezondheid en het allerbeste toe,
met vriendelijke groet,
Sjoerd Sanderse
directeur-bestuurder

