
 

 

 
        

Enschede, 2 april 2020 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De verlenging van de maatregelen rondom de corona crisis zorgt voor een aantal vragen over het 

onderwijs. Daarom informeren wij u over een paar belangrijke zaken. 

Ondersteuning bij opvoeden en onderwijs  

We zijn ons bewust van de impact die thuisonderwijs op u kan hebben. Nu de kinderen hun lessen 

thuis volgen en ook komende periode niet naar school kunnen, horen we van ouders dat dit stress op 

kan leveren. Dat begrijpen wij en wij benadrukken dat u uw zorgen of die van uw kind bij de school 

kwijt kunt. Wij denken graag met u mee en ook de organisaties waar we altijd mee samenwerken 

voor steun aan ouders en gezinnen kunnen u in deze tijd helpen. Wilt u weten bij wie u terecht kunt? 

Vraag het de school.  

Nuttige tips en informatie voor ouders is te vinden op: www.LOES.nl  

Noodopvang? Enkel voor cruciale beroepen! 

Wij benadrukken dat de noodopvang er echt enkel is wanneer het niet lukt om in de eigen omgeving 

een oplossing te vinden voor de opvang  van uw kind(eren). De noodopvang is geen optimale situatie 

en helaas zien wij dat er soms onterecht een beroep op wordt gedaan. Samen zorgen we ervoor dat 

mensen in cruciale beroepen worden ontlast. Het uitgangspunt voor noodopvang blijft de lijst met 

cruciale beroepen van de Rijksoverheid (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen).  

Feestdagen, meivakantie en noodopvang 

Tijdens de komende feestdagen (Goede Vrijdag, Pasen) zijn de scholen gesloten, ook voor 

noodopvang.  

Het is nog niet duidelijk hoe noodopvang is geregeld tijdens de meivakantie. We zijn in afwachting 

van landelijke afspraken hierover met kinderopvangorganisaties.  

 

Festiviteiten rondom groep 8 leerlingen 

Zo lang de huidige maatregelen van kracht blijven, kunnen we niet vooruit lopen op de festiviteiten 

rondom het afscheid van leerlingen in groep 8. Er is op dit moment namelijk grote kans dat deze niet 

kunnen plaatsvinden op de manier zoals gepland en gewenst. We begrijpen dat dit voor gevoelens 

van teleurstelling kan zorgen. Tegelijk zullen scholen hun uiterste best doen om aan het afscheid van 

de leerlingen, binnen de mogelijkheden die er zijn, op passende wijze aandacht te besteden. We 

verzoeken u vriendelijk om terughoudend te zijn in het zelf organiseren van festiviteiten. Wij doen u 

het dringende verzoek om samen met ons af te wachten wat de richtlijnen en maatregelen rondom 

het coronavirus gaan worden en daarin geen risico te nemen of verwachtingen te wekken. 

 

 

 

 

http://www.loes.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen


 

 

 

 

 

Tot slot 

Tot slot danken wij de kinderen, onze leerkrachten en uzelf voor de enorme inspanning die wordt 

geleverd om alles zo flexibel mogelijk te organiseren. Daar kunt u allemaal trots op zijn, want alleen 

met elkaar komen we door deze crisis heen. Voor nu wensen we u het beste in deze bijzondere tijd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Poppink   Jan Winters  Andries Mulder 

Alfons Timmerhuis   Jos Sprakel 

Stichting Consent  Stichting KOE  VCO Oost- Nederland  

 

 

 


