Betreft: verlenging maatregelen m.b.t. het coronavirus
Rotterdam, 13 januari 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Op dinsdag 12 januari 2021 heeft de overheid in de persconferentie aangegeven dat de basisscholen in
Nederland langer gesloten blijven. De sluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 24 januari 2021,
afhankelijk van nader onderzoek over de mate van besmettingsgevaar bij de Britse coronavariant kan deze
termijn nog verlengd worden.
Net als u hoopten wij dat de scholen eerder open zouden kunnen. Tegelijkertijd snappen wij dat de corona
cijfers en de nieuwe Britse variant van het coronavirus de overheid heeft doen besluiten de scholen nog
niet volgende week te openen.
Wij blijven de komende weken noodopvang bieden aan kinderen van ouders die beiden werkzaam zijn in
cruciale beroepen. Wij begrijpen dat het voor u, als ouder in een cruciaal beroep, moeilijk is om werk te
combineren met thuisonderwijs. Dat geldt ook voor ouders in niet cruciale beroepen.
Hierbij doen we graag een dringend beroep op u, om alleen van de opvang gebruik te maken waar deze
voor bedoeld is. Namelijk als het echt niet te organiseren is voor u. Zoals u heeft kunnen lezen in het
nieuws zijn er veel meer ouders die een beroep doen op deze noodopvang dan tijdens de eerste lockdown.
Wanneer het aantal kinderen toeneemt, wordt het voor ons lastig, zo niet onmogelijk, om goed digitaal
afstandsonderwijs te blijven verzorgen. En daarmee zouden we alle kinderen tekort doen. Graag vragen we
hiervoor uw begrip en medewerking.
Deze noodopvang zal op elke school onder schooltijd worden geboden, de voorwaarden om hiervan
gebruik te maken zijn:
• U werkt allebei in een cruciaal beroep, of u werkt als alleenstaande ouder in een cruciaal beroep. Deze
zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholierenen-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen .
• U dient uw kind vooraf aan te melden bij de directeur van 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). De directeur kan u
vragen om een verklaring van uw werkgever aan te leveren waarin staat dat u werkzaam bent in een
cruciaal beroep, uw werkdagen, en dat deze werkzaamheden niet vanuit huis kunnen plaatsvinden.
• Het is niet mogelijk uw kind zonder aanmelding vooraf te brengen.
• Als uw kind hoest en/of verkoudheidsklachten heeft, mogen zij niet naar de noodopvang. Deze
afspraak is vastgesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van de stad Rotterdam in verband met het
besmettingsrisico van de Britse variant voor kinderen en leerkrachten.
• 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.
We zijn onder de indruk van de enorme inzet van u als ouders en verzorgers om samen met ons in deze
crisistijd het onderwijs zo optimaal mogelijk door te laten gaan. Wij willen u daarvoor opnieuw bedanken.
Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw leerkracht of de schooldirecteur.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de directeuren,

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

