Aan:
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van
Stichting Openbaar Onderwijs Hof van Twente
Betreft: Tijdelijke sluiting scholen i.v.m. Coronavirus
Goor, 15-03-2020
Geachte ouders/verzorgers,
Zojuist is door het kabinet besloten dat de scholen vanaf maandag gesloten zullen worden t/m 6
april. Hierop anticiperend, hebben alle directeuren van de scholen en het stafbureau van onze
stichting vanochtend een spoedoverleg gehad. Er is een crisisteam geformeerd met een
locatiedirecteur uit elke kern. Dit volgt alle ontwikkelingen nauwlettend en informeert de scholen.
Denkt u aan het afzeggen van afspraken met externe partners, bijvoorbeeld met de buitenschoolse
opvang?
Voor ouders werkzaam in vitale beroepen, bieden wij de komende tijd noodopvang aan op school.
Wilt u hierover even contact opnemen met de directeur?
Omdat het kort dag is, bieden wij opvang op maandag 16 maart binnen de school aan, wanneer het
in het uiterste noodgeval niet lukt oppas te organiseren. Graag hierover ook contact opnemen met
de directeur.
Er is geen sprake van een vakantie, dus wij willen graag een alternatief bieden voor het onderwijs van
uw kind. Wij zullen hier maandag en dinsdag hard aan werken en vragen voor de uitvoering hiervan
uw medewerking. Het plan is als volgt:
Elk kind ontvangt vanaf woensdag 18 maart wekelijks een (digitale) taakbrief van de leerkracht.
De komende twee dagen treffen de leerkrachten voorbereidingen voor uw kind om vanaf woensdag
te kunnen starten met de taakbrief.
De leerkrachten zijn tijdens de sluiting van de school op hun werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur
aanwezig voor contactmomenten en vragen. Over de precieze gang van zaken ontvangt u
dinsdagmiddag informatie van de school van uw kind(eren).
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt u door de school hierover geïnformeerd. Voor
vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de school.
Met vriendelijke groeten,
Jasper Kok
Directeur bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Hof van Twente

