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Geachte ouders en verzorgers,
Eerder dan gedacht heeft het kabinet besloten alle scholen te sluiten. Die maatregel gaat per direct
in! Uw kind wordt niet op school verwacht, u zult zelf voor opvang moeten zorgen, tenzij u tot de
specifieke doelgroep van het ministerie behoort. Die lijst met beroepen volgt later.
Als bestuur en directies komen we morgenochtend bijeen om af te stemmen op welke wijze we het
onderwijs kunnen continueren. Per school zal de werkwijze verschillen, maar er zal volop ingezet
worden op onderwijs op afstand met behulp van digitale hulpmiddelen.
U wordt door de directie van uw school nader geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
LiemersNovum

A. (Toon) Geluk
college van bestuur
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De scholen en kinderopvangcentra gaan morgen niet open en ook de horeca moet de deuren sluiten.
Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kinderen van
ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld,
zodat ze aan het werk kunnen blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen.
Cafés en restaurants moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan, net als
sportkantines. Dit weekend bleek dat veel mensen weinig boodschap hadden aan de adviezen om
een beetje uit elkaars buurt te blijven; in veel steden zaten horecagelegenheden en terrassen vol.
Het hele onderwijs komt stil te liggen. Basisscholen, middelbare scholen, universiteiten en hboopleidingen gaan allemaal dicht, hebben de meest betrokken ministers vanmiddag na telefonisch
overleg afgesproken. Eerder vanmiddag waren er al besprekingen geweest tussen de scholen en het
ministerie van Onderwijs en tussen het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en de medisch
specialisten.
Die laatsten riepen gisteren al op tot de verregaande maatregel van het sluiten van scholen. Volgens
de specialisten worden kinderen en jongeren weliswaar niet zo ziek van corona, maar kunnen ze het
virus wel degelijk verspreiden. Het kabinet ging tot nu uit van het advies van het RIVM om de scholen
open te houden.
Druk steeds groter
Naast de oproep van de medisch specialisten werd de politieke druk om hardere maatregelen te
nemen steeds groter. Regeringspartij D66 riep eerder vandaag het kabinet al op om te luisteren naar
de onrust onder ouders van schoolgaande kinderen.
Tot nu toe was het argument tegen scholensluiting dat de ouders dan niet naar hun werk kunnen,
omdat ze op hun kinderen moeten passen. Vooral voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en
andere cruciale beroepen is dat ongewenst. De brancheorganisatie voor de kinderopvang heeft nu
toegezegd dat voor kinderen van deze ouders opvang komt, zodat ze aan het werk kunnen blijven.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
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