RHOON, 26 OKTOBER 2020
Beste ouder(s)en/of verzorger(s),
Wij hopen van harte dat u en uw gezin in goede gezondheid verkeren. Helaas zien we het aantal
coronabesmettingen in een snel tempo toenemen, ook op De Grote Reis is dit merkbaar. In onze
eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen welke stappen wij als De Grote Reis zetten als er
collega’s zijn met klachten die passen bij het Coronavirus. Momenteel zijn er 4 leerkracht positief
getest, zijn er 7 leerkrachten thuis in quarantaine, 1 in afwachting van de testuitslag en we hebben
van u begrepen dat er momenteel ook meerdere ouders en kinderen besmet zijn.
Over de ontstane situatie hebben we uitvoerig overleg gehad met de Coronacoördinator van de
RVKO, bovenschoolsdirecteur en het College van Bestuur van de RVKO. Gezamenlijk is besloten om
de gehele school per dinsdag 27 oktober te sluiten tot in ieder geval 3 november en digitaal
thuisonderwijs te verzorgen.
Op 1 november zullen wij op basis van de dan bekende informatie ten aanzien van de besmettingen
opnieuw een besluit nemen over de voortzetting van de sluiting dan wel heropen van de school.
Wij staan achter dit besluit. Wij hadden dit graag anders gezien maar de veiligheid en de gezondheid
van een ieder staat voorop. Tevens kunnen we door een sluiting de kwaliteit en continuïteit van het
onderwijs blijven waarborgen.
De groepsleerkracht van uw kind zal u een bericht sturen over de wijze waarop het digitaal
thuisonderwijs van uw kind wordt geregeld.
We monitoren de gezondheid van alle collega’s de komende 14 dagen en vragen u dit ook te doen
voor uw kind(eren). Het kan zijn dat uw kind klachten krijgt, blijf dan thuis en neem telefonisch
contact op met de GGD. Zij zullen u adviseren over de te nemen stappen.
Mocht u of uw kind besmet zijn met het Coronavirus, wilt u dat dan melden bij ons?
Wij begrijpen dat dit een enorme impact heeft op iedereen. Wij hopen op uw begrip.
Heeft u andere vragen of maakt u zich zorgen dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op
info@bsdegrotereis.nl
Zorg goed voor elkaar en we zien elkaar hopelijk in goede gezondheid dinsdag 3 november.
Met vriendelijke groet,
Marieke Korst & Kim Rietveld
Directie De Grote Reis

