
 

Lunteren, 15 maart ‘20 
Betreft: maatregelen m.b.t. het coronavirus 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Bij hoge uitzondering op deze zondag een bericht in verband met de ontwikkelingen rond het 
coronavirus. In onze eerdere berichtgeving die u van ons heeft ontvangen, hebben wij 
aangegeven dat we deze berichtgeving nadrukkelijk in de gaten houden en de richtlijnen en 
daarbij behorende maatregelen vanuit de overheid, RIVM en/of GGD opvolgen.  
 
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zojuist besloten 
om alsnog de scholen en de kinderopvang te sluiten.  
 
We willen u graag informeren over deze nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking 
tot het coronavirus en de gevolgen daarvan voor het onderwijs/opvang van uw kind(eren). 
 
Vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april zijn onze scholen en peuterspeelzaal gesloten. 
Deze maatregel is nodig om de verspreiding van het coronavirus en de stijging van het aantal 
besmettingen tot stilstand te brengen. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is en 
dat dit voor u ook dilemma’s met zich mee kan brengen. We hopen echter op uw begrip.  

Het kabinet vraagt extra aandacht voor het opvangen van kinderen van ouders die werkzaam 
zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. We gaan er vanuit dat het u lukt 
om uw kinderen thuis te houden of dat u binnen uw sociale netwerk of als ouders onderling 
een passende oplossing weet te vinden. Mocht dit voor u toch niet haalbaar zijn dan vragen 
we u om op maandag 16 maart contact met ons op te nemen.  
 
We vragen u verder om onze berichtgeving vanuit de scholen en peuterspeelzaal de komende 
tijd goed te blijven volgen. Morgen zullen we ons verder beraden over de nu ontstane situatie 
en de mogelijke gevolgen daarvan.  

Met psalm 121 slaan we onze ogen op naar onze God. We weten ons klein en afhankelijk en 
bidden om Zijn hulp.  

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en we vertrouwen op uw 
medewerking en uw begrip voor deze besluiten.  

Met vriendelijke groet, 
Albert van der Blom 
Henk Drost 
 


