Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: De Flint gaat dicht!
Deventer, 15-03-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zojuist is door de overheid besloten om alle scholen in Nederland te sluiten i.v.m. het
coronavirus. Zoals we al eerder hebben aangegeven volgen we de richtlijnen vanuit het
RIVM en de overheid. De Fint zal dan ook de deuren sluiten en zal vanaf maandag 16 maart
t/m 5 april gesloten zijn.
Dat betekent dat uw kind de komende 3 weken noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs
op school kan volgen. We snappen dat dit voor u heel vervelend kan zijn. Momenteel zijn wij
aan het onderzoeken hoe we ‘onderwijs op afstand’ kunnen organiseren, zodat uw kind toch
enigszins onderwijs kan volgen. Het zal waarschijnlijk een mix worden van digitale lessen en
papieren werkboekjes. Morgen aan het einde van de dag zullen we u daarover verder
informeren.
Klasbord!
Wat in ieder geval van belang is, is dat u, naast de mail, gebruik maakt van de Klasbord-app.
Alle communicatie vanuit de groepen zal via die app verlopen!! Zorg er dus voor dat u lid
bent van de Klasbordgroep van de groep(en) van uw kind(eren). U kunt dit regelen door de
leerkracht een mailtje te sturen.
U dient als ouders zelf te zorgen voor de opvang van uw kind. Ouders die allebei een cruciaal
beroep uitoefenen (zoals bepaald door de overheid) vragen we in eerste instantie ook om de
opvang zelf te regelen. Mocht dat niet lukken, dan verzoeken we die ouders dringend om zo
snel mogelijk (liefst vanavond nog):
• via een mail naar info@basisschool-deflint.nl aan te geven dat ze gebruik willen
maken van opvang de komende 3 weken
• en om zich morgenvroeg om 8.30 uur te melden bij het leerplein bij de groepen 3 om
zich in te schrijven.
Natuurlijk geldt ook hier dat we alleen kinderen kunnen opvangen die klachtenvrij zijn.
Tot slot. Indien er in de komende periode binnen uw gezin het coronavirus wordt
vastgesteld, dan graag een mail naar Rogier Stappers: r.stappers@basisschool-deflint.nl
Mochten er vanuit de overheid, RIVM en/of GGD nieuwe maatregelen komen, dan
informeren wij u zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Rogier Stappers
Directeur obs de Flint

