
Giethoorn, 15 maart 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, 

 
De afgelopen tijd hebben wij u geïnformeerd over de omgang met het Coronavirus. Wij 
hebben aangegeven de lijn van de overheid, de GGD IJsselland en de RIVM te volgen. Ook 
hebben wij eerder aangegeven dat de ontwikkelingen snel gaan. Dat de situatie per uur / 
per dag kan verschillen.  
Vanmiddag heeft de overheid om 17.30 uur bekend gemaakt dat alle scholen en 
kinderopvanglocaties worden gesloten tot 6 april a.s. Deze ingrijpende maatregel, die 
morgen al van kracht is, heeft als doel om de besmetting en ziekte zo goed mogelijk te 
bestrijden.  
 
Het sluiten van de scholen heeft verstrekkende gevolgen voor u als ouders. Dat beseffen 
we terdege. Ook gezien de mogelijke knelpunten die u ervaart nu u zelf 
verantwoordelijk bent voor de opvang van uw kind(eren). Er wordt een uitzondering 
gemaakt  voor die ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen en niet in staat zijn om 
de opvang zelf te organiseren. De schoolgaande kinderen van deze ouders worden 
zoveel mogelijk opgevangen binnen de school. Daarvoor wordt door de NCTV nog een 
lijst van beroepen gemaakt. Het gaat in ieder geval om ouders die o.a. werken in de zorg, 
bij de politie en brandweer. Zo gauw er meer informatie bekend is laten wij u dat weten. 
 
De komende dagen zullen wij onderzoeken op welke wijze wij “onderwijs op afstand” 
kunnen organiseren. Daarbij kijken wij naar de digitale mogelijkheden en de 
handreikingen die uitgevers op dit punt doen. Ook hierover zullen wij u nader 
informeren zo gauw er meer duidelijkheid is.  
Voor eventuele vragen kunt u primair terecht bij de school. Zo nodig verwijzen zij u door 
naar het stafbureau van Stichting Op Kop. 
  
In deze nare en complexe situatie vragen wij uw begrip voor de maatregelen die wij 
moeten treffen. Tevens vragen wij u om zorg en aandacht voor elkaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alberto Boon (directeur-bestuurder) 
 
 
NB. Stichting Op Kop en Stichting Accrete proberen de communicatie en werkwijzen 
rondom deze situatie zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen.   
 
 
 
 
 
 
 


