Aan de ouder/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SOOOG
Oostwold, 15 maart 2020
Betreft: sluiting van alle scholen in verband met coronavirus
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vandaag, zondag 15 maart, heeft het kabinet crisisberaad gevoerd over de sluiting van de
scholen vanwege het coronavirus. Het kabinet heeft besloten om met ingang van direct alle
basisscholen te sluiten tot 6 april aanstaande.
Het betekent dat ook alle scholen van SOOOG met ingang van maandag 16 maart 2020
gesloten zullen zijn. Wij realiseren ons dat deze maatregel voor u en uw kind(eren)
ingrijpend is.
Met elkaar staan we voor de opgave om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Het is voor onze samenleving van fundamenteel belang dat de groep ouders die werkt in de
zorg (ziekenhuis), politie en brandweer en aldaar vitale functies vervullen kunnen blijven
werken. De lijst van vitale beroepen is in deze brief bijgevoegd. Als het voor deze groep
ouders echt niet mogelijk is zelf opvang te organiseren, willen we opvang op school
aanbieden. Uiteraard geldt dat dan alleen voor kinderen die geen ziekteverschijnselen
vertonen. Uw kinderen worden - wanneer u een vitale functie vervult en daadwerkelijk geen
opvang kunt regelen - opgevangen op school.
De scholen gaan ook kijken hoe de leerlingen eventueel vormen van huiswerk of onderwijs
op afstand kan worden geboden zodat leerlingen thuis kunnen werken. Hierover zullen de
scholen u in de komende week via de voor u bekende communicatiekanalen nader
informeren.
Wij houden u op de hoogte over eventuele nieuwe ontwikkelingen inzake de scholen als
deze zich voordoen. Mocht u echt dringende vragen hebben, dan kun u contact opnemen
met de (leidinggevende van) school.
Met vriendelijke groet,
Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen
Bestuur en management

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te
houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken,
kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is
als volgt:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
Vervoer van afval en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die
van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulance zorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en
toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
Nader info vindt u op de volgende website.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

