
 

      Aan de ouder(s)/verzorgers van de leerlingen 
      van de scholen van Lauwers en Eems 
 
 
Warffum, 23 april 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Eergisteren heeft het kabinet besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei de deuren weer -voorzichtig- 
mogen openen. Dat is zonder meer een verheugend bericht. Er gaat toch echt niks boven het 
‘analoge’ onderwijs. Zoals ik uit de gesprekken met de scholen en vanuit de media merk is dat veel 
ouders zich met volle overgave zich storten op hun nieuwe didactische taak, maar dat ook zij blij zijn 
dat de kinderen straks weer naar school kunnen. Nog niet zoals we dat gewend zijn, maar wel een 
duidelijke stap. 

Elke school zal in overleg met de MR binnen de opgestelde regels van het RIVM en het ministerie van 
OCW een plan opstellen, hoe zij die regels praktisch vertalen naar de eigen situatie. Dit vergt opnieuw 
het een en ander van de medewerkers, want de feitelijke tijd tot 11 mei is beperkt. Tegelijkertijd zal het 
ook van u weer de nodige inzet, energie en flexibiliteit vragen. De afgelopen periode is gebleken dat 
deze gezamenlijke inspanning van ouders en school iets is om trotst op te wezen. Het sterkt me in de 
gedachte dat we de komende periode kunnen voortzetten. Samen, doen! 

Uiteraard zetten we ons weer reusachtig in om het onderwijs -in alle redelijkheid- zoveel mogelijk 
doorgaan te laten vinden. Echter we zullen niet ontkomen aan het stellen van prioritieten in het 
programma. 

We hopen dat de periode voor deze eerste stap op weg naar “gewoon’ kort zal zijn. Want dan 
betekent het dat er geen nieuwe stijging in het aantal ziektegevallen is. Maar uiteraard ook dat de 
kinderen waarschijnlijk weer gewoon les kunnen krijgen. Op 13 mei zal het kabinet in een 
persconferentie bekend maken wat er na 20 mei te gebeuren staat. 

Uit de berichtgeving heeft u ongetwijfeld begrepen dat de noodopvang voor leerlingen van ouders in 
vitale beroepen ook de komende periode door gaat.  

Voor dit moment hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd en vragen nogmaals om uw begrip in 
deze bijzondere tijd. Als daar aanleiding voor is dan nemen we uiteraard weer contact met u op. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de schoolleiding.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

dhr. drs. A. Fickweiler  

Directeur-bestuurder PO Lauwers en Eems 


