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Oud-Vossemeer, 14 december 2020
Beste ouders,
Zoals ongetwijfeld velen van u heb ook ik zojuist de toespraak gezien waarin premier Rutte heeft aangekondigd dat de scholen vanaf as. woensdag gesloten zullen zijn tot en met in ieder geval 18 januari.
Dat betekent voor de scholen van VPCO Tholen het volgende:
- Morgen (dinsdag) is de laatste lesdag voor de kerstvakantie
o Elke school zal op eigen wijze invulling geven aan wat onverwacht de laatste schooldag van
dit jaar is.
- Tijdens de resterende dagen van deze week wordt er geen online onderwijs verzorgd
o De kinderen hebben daardoor in feite vanaf woensdag al vakantie.
o Het personeel gebruikt deze dagen om alles zo goed als mogelijk voor te bereiden voor de
periode ná de kerstvakantie.
- Tijdens de resterende dagen van deze week is er wél noodopvang
o Hierbij gelden vooralsnog dezelfde richtlijnen als tijdens de eerste lock-down in maart. Het
uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken.
Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het dringende verzoek om zelf de
kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de
school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.
o Ook voor kinderen in kwetsbare situaties kan noodopvang georganiseerd worden. Hierover
vindt altijd eerst overleg plaats tussen ouders en school. Zowel ouders als school kunnen het
initiatief nemen voor dit overleg.
o Heeft u behoefte aan noodopvang: stuur dan een mail naar de directeur van de school.
o Tijdens de twee weken van de reguliere kerstvakantie is er geen noodopvang op school.
Kort na deze brief zult u een brief van de directeur van de school ontvangen. Hierin wordt op meer schoolspecifieke zaken ingegaan.
Met vriendelijke groet,

Maarten van der Kooij
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