Rotterdam, 31 januari 2022
Beste ouders/verzorgers,
Momenteel lopen de besmettingen in de school hoog op. Ondanks de versoepelende maatregelen
wat betreft de quarantaine van de basisschoolleerlingen, merken we dat er toch heel veel kinderen
afwezig zijn. Wij zullen u daarom niet meer over iedere positieve besmetting van leerlingen
informeren. Dit is niet meer haalbaar. Uiteraard blijven wij u wel informeren over de positieve
besmettingen van leerkrachten die betrokken zijn bij de groep van uw kind.
De periode waar we op dit moment in zitten, hebben we in de afgelopen 2 jaar nog niet eerder
meegemaakt. Hoewel we nog steeds alles zorgvuldig proberen te regelen en een goede
communicatie belangrijk vinden, merken we ook dat we elke dag weer worden overvallen door
situaties die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat we moeten
terugkomen op eerder gecommuniceerde afspraken of dat we u pas laat kunnen informeren over
hoe we de afwezigheid van leerkrachten gaan oplossen. Hier zijn we niet blij mee en heeft nooit
onze voorkeur. We willen graag dat ouders en kinderen op tijd weten waar ze aan toe zijn, want
een groep laten thuiswerken heeft uiteraard ook gevolgen voor u. Helaas hebben we gemerkt dat
deze werkwijze nu niet altijd meer haalbaar is. We vragen hiervoor om uw begrip.
We doen nog steeds elke dag ons uiterste best om alle groepen goed onderwijs te bieden en de
kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Het is op dit moment echter een steeds lastigere
klus, omdat we veel kinderen en met regelmaat leerkrachten moeten missen. Gelukkig merken we
nog steeds dat u begrip heeft voor de keuzes die we maken. Bedankt daarvoor. Voor vragen kunt u
altijd bij de leerkracht of de directie terecht.
Met vriendelijke groet,
Sadhana Raaijmakers en Robbert van de Velde
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