Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van RENN4

Groningen, 15 maart 2020
Onderwerp: Coronavirus

Beste ouders en verzorgers van leerlingen RENN4 scholen,
De afgelopen dagen hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken en aanpak rond het coronavirus. Ons
uitgangspunt was tot nu toe om het onderwijs op school zo veel mogelijk door te laten gaan, zolang we dit op
een veilige verantwoorde manier konden organiseren. Als bestuur vinden we het van groot belang om:
- de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers en hun familiekring voorop te stellen;
- er samen alles aan te doen om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
- onrust weg te nemen en duidelijkheid (in de regio) te bieden.
Besluit
De overheid heeft besloten alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april te
sluiten. Ook de scholen van RENN4 zullen in deze periode gesloten zijn.
Voor ALLE leerlingen van RENN4 geldt dat maandag 16 maart de scholen gesloten zijn. Ook de in- en externe
stages gaat niet door.
Cruciale beroepen en opvang kinderen
Ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen kunnen hun kinderen vanaf dinsdag 17 maart weer naar
school laten gaan.
Hiervoor worden de normale schooltijden aangehouden. Wel vragen we van u om:
- Vooraf uw kind(eren) aan te melden bij school; dit kan maandag 16 maart tussen 12.00 uur en 14.00 uur per
mail of per telefoon. Als uw kind(eren) niet is (zijn) aangemeld rekenen wij niet op uw kind(eren)!
- U dient zelf contact op te nemen met de taxivervoerder waarmee uw kind naar school gaat.
- Wilt u er rekening mee houden dat u naar uw beroep gevraagd worden en de plaats waar u werkzaam bent.
Vervolg en eventuele vragen
De komende tijd zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. We gebruiken hiervoor zowel
de website als ook zullen we u per brief informeren.
Eventuele vragen kunt u stellen aan de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker
College van Bestuur RENN4

