Aan alle ouders / verzorgers van onze leerlingen

Onderwerp: sluiting vanwege coronavirus

Barneveld, 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u gisterenavond al via de kerk is meegedeeld, heeft de regering gisteren besloten alle scholen
te sluiten tot vooralsnog D.V. 6 april. Vanaf vandaag kunnen we dus niet meer op een gewone wijze
het onderwijs voor uw kind(eren) verzorgen.
Het personeel van onze school zal zich vandaag beraden over de vraag op welke wijze het mogelijk is
om enige vorm van onderwijs op afstand nog doorgang te laten vinden. Wij zullen bij onze
afwegingen ook de oudergeleding van de adviesraad als afvaardiging van de ouders/verzorgers
betrekken. Daarnaast stemmen we onze maatregelen ook af met de andere Reformatorische
basisscholen in Barneveld en omgeving.
Vorige week waren we al benaderd door RST-zorgverleners over de vraag of we bij eventuele sluiting
van de school wat kunnen betekenen voor de opvang van kinderen van wie (beide) ouders werkzaam
(of oproepkracht) zijn in één van de vitale beroepen, zoals de zorg en hulpdiensten. Door de
ernstvolle omstandigheden en het toenemend gebrek aan zorgverleners, zou er een nijpend
probleem kunnen ontstaan voor de opvang van kinderen van deze ouders. Als school zullen we ons
ook beraden op welke wijze we hierin dienstbaar kunnen zijn met inachtneming van de
veiligheidsmaatregelen.
We willen u vragen de komende periode uw email en de website van onze school zorgvuldig in de
gaten te houden. We zullen zoveel mogelijk op digitale wijze met u communiceren.
Van harte wensen wij u de komende periode Gods onmisbare ondersteuning en kracht toe in deze
moeilijke periode. Hoe noodzakelijk is het dat al deze wegen leiden tot een ware verootmoediging en
een schuldig kennen voor de Heere, opdat Hij als een vurige Muur rondom ons zal zijn (Zacharia 2:5).
Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de teamleiders of met ondergetekende.
Met vriendelijke groet, mede namens het personeel,
W.J. Kole
Directeur-bestuurder

