Hoofddorp, donderdag 2 juli 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),
De zomervakantie staat voor de deur. Door het coronavirus hebben we afgelopen maanden een rare
tijd beleefd. Een tijd van gesloten scholen, thuisonderwijs, afstand houden en de handen kapot
wassen. Alhoewel we liever geen COVID-19 hadden gezien in Nederland, kijken we met een goed
gevoel terug op de afgelopen maanden. Alle scholen van Meer Primair is het gelukt om – ondanks de
steeds veranderende protocollen – onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen en, veelal in
samenwerking met de kinderopvang, noodopvang aan te bieden aan kinderen van ouders in de vitale
beroepen. Samen met ouders hebben leerkrachten er alles aan gedaan om de ontwikkeling van de
kinderen topprioriteit te blijven geven. Thuisonderwijs is een samenwerking tussen ouders en
leerkrachten. Zonder de inzet van ouders was het nooit gelukt. We willen u hartelijk danken voor uw
inzet, begrip en flexibiliteit afgelopen maanden.
Versoepelingen
Vanaf woensdag 1 juli zijn de maatregelen in het basisonderwijs verder versoepeld. Medewerkers
hoeven geen afstand meer te houden van de leerlingen en de gymlessen mogen weer worden
binnen gehouden. Andere richtlijnen blijven behouden: wie ziek is, blijft thuis en de extra hygiëne in
de klas blijft behouden. We zijn terughoudend met het uitnodigen van ouders en derden in het
schoolgebouw. Ouders zullen dus na de zomervakantie nog niet in de scholen worden toegelaten.
Het nieuwe schooljaar
Op maandag 17 augustus gaan de basisscholen van Meer Primair weer open. In de week daarvoor
kunt u van ons informatie verwachten over de dan geldende richtlijnen. Op dit moment zien we dat
het aantal besmettingen met COVID-19 flink afneemt in Nederland. We hopen natuurlijk dat dit
blijvend is. Mocht het virus toch weer opkomen, dan is Meer Primair hierop voorbereid. We hebben
protocollen en een draaiboek hiervoor klaarliggen. Onze scholen weten wat ze moeten doen.
Fijne vakantie!
Wij wensen u en uw gezin een fijne zomer. We hopen u in augustus weer gezond terug te zien.

Met vriendelijke groet,
Stichting Meer Primair

Margreet Vendel en Eef Niezing
College van Bestuur

