Betreft: sluiten scholen i.v.m. maatregelen m.b.t. het coronavirus
Rotterdam, 14 december 2020
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vandaag heeft de overheid haar richtlijnen aangescherpt en nieuwe maatregelen afgekondigd om verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
In de toespraak van vandaag door minister-president Rutte, is aangekondigd dat alle scholen vanaf woensdag
16 december 2020 worden gesloten tot maandag 18 januari 2021. Voor onze stichting betreft dat de
Hildegaertschool, de Heijbergschool, de Emmaschool en de Goede Herderschool. Voor de peuteropvang
gelden dezelfde regels en afspraken als in genoemde scholen.
Een enorm heftig besluit wat ons allemaal raakt. Het kerstfeest op de scholen zou aanstaande donderdag
worden gevierd. Mooie momenten aan het einde van een jaar die we zo graag met uw kind(eren) delen,
kunnen niet doorgaan. Wij zijn er verdrietig van en weten dat veel kinderen dat ook zijn.
Er is er een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Deze zijn te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen. Deze opvang zal op elke school onder schooltijd worden
geboden op woensdag 16 en donderdag 17 december en vanaf dinsdag 5 januari 2021 tot en met vrijdag 15
januari 2021.
De voorwaarden om hiervan gebruik te maken zijn:
• U werkt allebei in een cruciaal beroep. Dit uitgangspunt is een aanvulling op het advies van het RIVM, wat
door de gezamenlijke besturen van de stad Rotterdam is vastgesteld om te kunnen voldoen aan de vraag
die er zal zijn.
• U dient uw kind vooraf aan te melden bij de school. Dit kan door middel van het sturen van een mail naar
de directie van de school met de informatie over de noodzaak van uw vraag (het mailadres is te vinden op
www.PCOHS.nl en op de website van de school).
• Het is niet mogelijk uw kind zonder aanmelding vooraf te brengen.
• U ontvangt van de directeur bericht over de toelating van uw kind(eren) voor de noodopvang.
• Verdere informatie zal worden verstrekt door de directeur van de school.
Wij zullen ons voorbereiden op afstandsonderwijs vanaf dinsdag 5 januari. U wordt door de school
geïnformeerd over de inrichting hiervan.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de directeuren,

E.A. (Annelies) van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

