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Beste ouders, verzorgers,                                                vrijdag 13 maart 2020 

Het Corona-virus houdt ons allemaal in de greep. Zorgen over de gezondheid en maatschappelijke 

ontwrichting overheersen andere ontwikkelingen. Op donderdag 12 maart heeft een landelijk 

crisisberaad plaatsgevonden en is er een persconferentie gegeven door de minister-president. Daarin 

heeft de minister-president een dringend beroep gedaan op scholen en onderwijspersoneel. Als 

primair onderwijs volgen wij de adviezen van het RIVM en de Zeeuwse GGD, vanuit de gedachte dat 

dit helpt om de zorgmedewerkers en alle mensen die hier omheen werkzaam zijn, hun werk te 

kunnen laten doen. Dit vindt het kabinet verantwoord, omdat het de besmettings- en 

gezondheidsrisico’s klein acht. 

We zijn ervan op de hoogte dat over de maatregelen van RIVM/kabinet discussie is en er 
tegengestelde meningen zijn. We zien in dat het complex is en respecteren dat mensen er anders 
tegenaan kijken en begrijpen ook dat de maatregelen elke dag kunnen wijzigen. Zoals gezegd zal het 
bestuur van de ABS het RIVM/kabinet volgen in de adviezen. 

Op de ABS zijn de volgende extra maatregelen van kracht: 

 Vanaf maandag mogen alleen ouders van jonge kinderen (PG-KDV-kleuters en groep 3) de 
school kort in.  
 

 Mensen met milde of ernstige verkoudheidsklachten blijven thuis. Zowel kinderen als 
volwassenen. De directie van de school kan leerlingen laten ophalen door ouders/verzorgers 
op basis van dit advies.  
 

 Daarnaast handhaven we de maatregelen die we vorige week al hanteerden op het vlak van 
de hygiëne; 
 

 Alleen interne personen hebben toegang tot de scholen. Onder interne personen verstaan 

wij: 

Leerlingen 
Medewerkers van het kindcentrum 
Ouders van kinderen van KDV-Peutergroep- groepen 1-2-3 
Schoonmaakpersoneel 
Stagiaires 
De directeur maakt de afweging wie mogelijk nog meer tot de interne groep kan behoren.  

 Activiteiten buitenom het primaire proces gaan niet door : 

Voor deze activiteiten geldt dat deze geen doorgang vinden.  

Dit betreft o.a.: 

Afspraken met externen (niet strikt noodzakelijke afspraken annuleren en verzetten, overige 
afspraken via digitale verbinding laten doorgaan zoals skype of facetime) 



 

Een kijkje in de toekomst 

Wij blijven de landelijke richtlijnen volgen. Het zou kunnen betekenen dat er binnenkort toch wordt 

besloten dat scholen geen onderwijs meer aanbieden en alleen kinderen van ouders opvangen uit 

sectoren die vitaal zijn voor onze maatschappij. U kunt alvast nadenken of u opvang heeft voor uw 

kinderen als we geen onderwijs in de school meer kunnen geven. 

Als het zover komt, zullen we samen met u als ouder ervoor zorgen dat het onderwijs thuis in enige 

vorm kan plaatsvinden. Digitale hulpmiddelen zullen daarbij ondersteunend zijn en op dit vlak 

worden de voorbereidingen al getroffen.  

Ontwikkelingen kunnen snel gaan. We zullen u steeds tijdig blijven informeren mocht daar 

aanleiding toe zijn, ook in het weekend. 

Voor informatie zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

Ondanks alle zorgen, afgelaste evenementen en bijeenkomsten een fijn weekend gewenst, 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

 

Kledingbeurs uitgesteld 

De kledingbeurs wordt uitgesteld tot een nader moment in het voorjaar. Daarmee volgen we het 

advies van het RIVM om evenementen af te gelasten.  

Het lijkt wellicht tegenstrijdig dat de school wel geopend is en deze beurs wordt uitgesteld. Omdat 

een open school bijdraagt aan de mogelijkheid ouders te laten werken en een kledingbeurs dat niet 

doet, is hiervoor gekozen. Uiteraard is het heel vervelend voor iedereen die heeft meegewerkt in de 

voorbereiding en voor alle mensen die kleding wilde kopen, maar het is even niet anders. 
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