
 
Aan ouders/verzorgers van leerlingen op een KPOA-school 

         Amersfoort, 01-04-2020 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Zoals verwacht en zoals u vast allemaal al hebt gelezen of gehoord heeft de overheid aangekondigd 

dat alle scholen in Nederland langer gesloten blijven. Dat betekent dat ook de school van uw kind 

dicht blijft tot (in ieder geval) 28 april a.s. Deze datum valt voor ons in de meivakantie. We horen 

rond 21 april meer over het effect van de genomen maatregelen en wat dit daarna voor ons zal 

betekenen en uiteraard houden wij u dan weer op de hoogte. 

De langere sluiting van scholen is nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. Voor ons allemaal is dit een lastige opgave. Voor u als ouders omdat u samen met uw 

kind(eren) langer te maken krijgt met thuisonderwijs , maar ook omdat het spannend is om in deze 

ongewone situatie te moeten leven, werken en leren. Voor ons als scholen omdat we veel liever met 

de leerlingen werken als ze écht in de klas zijn. In de afgelopen weken hebben wij de kinderen echt 

gemist. 

Toch kunnen we niets anders dan samen de richtlijnen van de overheid volgen, alleen dan kunnen we 

verdere verspreiding van het Corona-virus voorkomen.  

 

De afgelopen weken zijn, zoals gezegd, vast niet gemakkelijk geweest voor u. Het waar nodig 

ondersteunen van thuisonderwijs en daarnaast de zorg voor gezin en/of naasten wellicht in 

combinatie met uw eigen werk dat nu waarschijnlijk thuis plaatsvindt. We bedanken u enorm dat u 

zich heeft ingezet om het onderwijs voor uw kind(eren) door te laten gaan.  

 

Opvang op school  

Kinderen van ouders met vitale beroepen die geen andere opvang kunnen organiseren kunnen 

uiteraard gebruik blijven maken van de opvang op school. De vitale beroepenlijst vind u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen 

Hiervoor gelden onverminderd de onderstaande voorwaarden:  

• Het kind heeft géén verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest 

en/of koorts.  

• Andere gezinsleden hebben geen verkoudheidsklachten gecombineerd met koorts en of 

benauwdheidsklachten.  

• Ouders kunnen geen andere opvang regelen en werken in één van de door de overheid 

genoemde cruciale beroepen.  

• Kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden door ouders/verzorgers die klachtenvrij 

zijn.  

We verzoeken u alleen in noodsituaties gebruik te maken van deze mogelijkheid.   

 

De school van uw kind zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van hoe we de komende 

periode het thuisonderwijs (samen met uw hulp) verder willen gaan verzorgen. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met de school.  

 

We wensen u veel gezondheid toe, zorg goed voor elkaar.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jasmijn Kester en Winfried Roelofs 

College van Bestuur 
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