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Geachte ouders 
 
Er is door de regering besloten om de scholen te sluiten tot 6 april. Het is mogelijk dat deze 
periode verlengd wordt. Alleen de kinderen van ouders die in de vitale sector werken, 
worden opgevangen. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.  Andere kinderen kunnen niet 
opgevangen worden.  
De bedoelde beroepsgroepen zijn: 

• politie, brandweer, ziekenhuis en ambulancepersoneel 

• leerkrachten en medewerkers van kinderopvang 

• thuiszorg, bejaardenzorg , gehandicaptenzorg. 
Wij vragen u om per mail te laten weten als u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Vermeld 
dat a.u.b. uw kind(eren) en de groep(en).  E-mailadres:  P.zuijdam@rvko.nl 
 
Ook voor deze beperkte groep kinderen blijft gelden dat als zij hoesten en/of keelpijn hebben 
en /of verkouden zijn en/of koorts hebben, niet op school mogen komen. 
 
Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er 
niet. We begrijpen dat de maatregel van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. 
 
De komende dagen zullen wij ons buigen over het werk dat kinderen wellicht thuis kunnen 
doen. Wij zullen u hier later deze week verder over informeren. 
  
Afzeggingen 
In lijn met de afgekondigde maatregelen wordt het contact tussen volwassenen tot  een 
noodzakelijk minimum beperkt. De medezeggenschapsraadsvergadering, de bijeenkomst van 
de oudercommissie, 10 minutengesprekken in groep 4A en de geplande gesprekken met de 
interne begeleiders komen te vervallen. 
 
Tijdens de sluiting van de school is het schoolmaatschappelijk werk telefonisch en per mail 
bereikbaar voor consulten en voor overleg. Zeliha Turktas is op dinsdag en vrijdag telefonisch 
bereikbaar via: 0640829157. Mailen kan ook altijd naar zturtas@cvd.nl 
Omdat de kinderen van Zeliha ook thuis zijn, kan het zijn dat telefonisch contact niet direct 
mogelijk is. 
 
Dank 
Onder omstandigheden die wij niet eerder hebben meegemaakt hebben wij na de 
voorjaarsvakantie een bijzondere start gemaakt. Het is fijn dat u als ouder begrip heeft 
getoond, steun heeft uitgesproken en heeft meegedacht. Dat steunt ons in deze moeilijke 
weken. 

Aan de ouders van  

de leerlingen van de St. Michaëlschool 
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Wij blijven u op de hoogte houden van mogelijke wijzigingen in de huidige situatie.  
 
Ik wens alle kinderen, ouders en collega’s met gezondheidsklachten veel beterschap. 
 
 
U kun ons over deze brief én over vragen in de komende weken mailen: 
p.zuijdam@rvko.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Zuijdam 
 
 

 


