Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee

Aan alle ouders/verzorgers van alle
leerlingen van een SOPOGO-school

Middelharnis : 01 februari 2021

Beste ouders, verzorgers,
U heeft via de media vast al vernomen dat het kabinet heeft besloten, na een positief advies van
het OMT, dat de scholen (en locaties voor kinderopvang) op 8 februari weer open gaan. Let wel,
het is zeer onzeker of de BSO’s mogen openen!
Dat de scholen weer open gaan, lijkt ons na 8 weken thuis zijn, goed nieuws voor onze leerlingen.
Dit besluit zal - net als alle andere besluiten op dit vlak de laatste maanden - verschillende reacties
oproepen. Als schoolbestuur hebben we de gehele crisis de besluiten van het kabinet opgevolgd
en de aanwijzingen van het RIVM zo goed mogelijk uitgevoerd. Dat doen we nu ook.
Komende dagen zal er voor ons meer duidelijk worden op welke manier de scholen zo veilig
mogelijk open gaan. We laten ons hierbij adviseren door de adviezen vanuit de PO-Raad / RIVM.
Denkt u daarbij over richtlijnen voor de inrichting van de school, toelatingsbeleid van ouders en
andere volwassenen, tussen-de-middagopvang, het omgaan met de 1,5 m afstand en
hygiënemaatregelen.
Aanstaande donderdag krijgt u een brief vanuit de scholen waarin we u uitgebreid informeren over
de heropening van de scholen. U leest dan over het inleveren van de chromebooks, het
programma in de eerste weken en over praktische zaken.
Het besluit betekent ook, dat we - in elk geval voorlopig - de laatste week van het thuisonderwijs
ingaan. Ik wil u hierbij nog veel succes toewensen: we weten dat het voor velen onder u, zeker in
combinatie met uw eigen werkzaamheden, soms een pittige taak is.
Vriendelijke groet,
ook namens de directeuren van de scholen,
Sjoerd Sanderse
directeur-bestuurder

Prins Bernhardlaan 151 ● 3241 TA Middelharnis ● Tel.: 0187-497 800
info@sopogo.nl ● www.sopogo.nl ● IBAN: NL67 RABO 0347 6391 86 ● KvK 24370276

