
 
 

 

Nieuwsbrief vrijdag 13 maart 2020 
 

 

 

 

Maandag 16 maart:     Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Dinsdag 17 maart:     Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 18 maart:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 25 maart:    Grote Reken Dag 

 

Verdrietig bericht: Helaas ontvingen wij gistermiddag het verdrietige bericht dat Saskia Meuwese, 

de moeder van Ryan in groep 8B, is overleden. Dit bericht heeft ons diep geraakt.  

Wij wensen de familie alle kracht in deze bijzondere tijd. 

Wilt u de familie een blijk van medeleven geven, dan kunt u dit bij de leerkracht of bij de 

administratie afgeven. Wij zullen er voor zorgen dat de familie dit krijgt. 

 

 

Gisteren is er een persconferentie geweest waarin de maatregelen/adviezen zijn gecommuniceerd 

naar aanleiding van het crisisberaad over het coronavirus. 

Het was even spannend of één van de afgekondigde maatregelen het sluiten van basisscholen in 

Nederland zou zijn; dat is niet het geval. De scholen blijven vooralsnog open.  

Voor het onderwijs is er op dit moment geen reden om te sluiten.  

De redenen die zijn gegeven: 

- Er zijn weinig besmettingen bekend die plaats hebben (gehad) op de scholen 

- Contacten op scholen zijn weinig internationaal van karakter 

- Kinderen die eventueel besmet zouden raken hebben milde klachten en weinig last van de 

ziekte 

- De last voor ouders als scholen gesloten worden, vindt de overheid onevenredig zwaar. 

We zijn dus gewoon open.  

Een aantal leerkrachten met verkoudheidsklachten is vandaag uit voorzorg thuisgebleven. Als 

gevolg hiervan is de ouders van kinderen van de afwezige leerkrachten verzocht de kinderen 

vandaag thuis te houden. Mogelijk dat dit de komende tijd meer voor kan komen. Wij vragen 

hiervoor uw begrip. 

We kunnen ons uw bezorgdheid goed voorstellen en zullen er alles aan doen om u en uw 

kind(eren), maar ook de leerkrachten, binnen onze mogelijkheden te beschermen. U kunt erop 

vertrouwen dat wij ons ‘gezonde verstand’ blijven gebruiken en we vertrouwen erop dat u dat ook 

blijft doen.  

De komende uren en dagen komt er ongetwijfeld meer communicatie over het coronavirus en de 

maatregelen die naar aanleiding daarvan genomen worden. We zullen u zondag a.s. nader 

informeren over hetgeen dit vervolgens voor onze school betekent.  
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Overige belangrijke informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/

