Aan ouders/verzorgers van onze leerlingen van SKOLO

Losser, 1 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond zijn wij door de regering geïnformeerd over het feit dat de scholen tot en met 28 april
2020 gesloten blijven om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te beperken en de
ziekenhuizen niet teveel te belasten. Alle geldende maatregelen blijven tot die datum van kracht.
Dit besluit betekent dat in ieder geval de SKOLO scholen tot en met 6 mei 2020 gesloten zijn. Dit
komt omdat 28 april in de meivakantie valt. Onze meivakantie duurt tot en met 6 mei. We moeten
afwachten of de kinderen op 7 mei weer naar school kunnen. Dit is afhankelijk van de verdere
besluiten van de regering, die zij eind april gaan nemen. Ik hoor van de directeuren en leerkrachten
dat ze uw kinderen missen. Laten we hopen dat in mei de kinderen weer naar school kunnen.
In de afgelopen weken hebben wij van u gehoord en ervaren dat het thuisonderwijs goed tot stand is
gekomen. Elke SKOLO school geeft dit op haar eigen wijze vorm. De scholen zullen u, via de u
bekende en al vertrouwde wijze, informeren over de voortgang van het thuisonderwijs.
Hierbij wil ik mijn diepe waardering en respect uitspreken over de wijze waarop u zich inzet om het
thuisonderwijs aan uw kind(eren) goed vorm en inhoud te geven. Het vraagt veel tijd en energie om
het te combineren met andere taken en (werk) verplichtingen. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Ieder van u kan daar voorbeelden van noemen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mooie
momenten die u nu ervaart. U krijgt bijvoorbeeld een beter beeld van de manier waarop uw kind
leert en wat het moet leren. Ik hoop dat het u lukt om het vol te houden.
Indien u vragen heeft over het thuisonderwijs kunt u deze altijd via school stellen. Vragen over
opvang kunt u voorleggen aan de gemeente Losser. Voor meer informatie blijven wij u verwijzen
naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Twente.
Ouders/verzorgers, van wie hun zoon of dochter in de komende periode 4 jaar oud wordt, worden
door school benaderd voor meer informatie.
Ook de komende periode blijft het een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit en begrip van
iedereen vraagt.
Zorg goed voor u zelf, uw kinderen en blijf naar elkaar omkijken!
Met vriendelijke groeten,

Robert Everink
Uitvoerend bestuurder SKOLO
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