Aan de ouders/verzorgers
van de kinderen van Stichting CPOV e.o.
Veenendaal, 14 maart 2020
Betreft: aanvullende informatie coronavirus
Ref.nr.: 20200314
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In aanvulling op onze brief van vrijdag 13 maart jl. komen we met een kort aanvullend bericht.
Doel is om extra duidelijkheid te verschaffen aan ouders en medewerkers hoe te handelen in
een aantal voorkomende gevallen. Deze aanvullingen/verduidelijkingen raken maatregel 3:
“het verzoek aan ouders om de schoolgebouwen zo min mogelijk te betreden”.
Op basis van die maatregel gelden vanaf maandag 16 maart de volgende extra maatregelen:
•
•
•
•
•

Alléén ouders van kinderen in de groepen 1 en 2 mogen bij de start van een schooldag
met hun kind mee naar binnen om hun kind weg te brengen. Hierbij geldt de verlengde
inloop van 8.15-8.45 uur. Alle andere leerlingen zijn op de normale tijd in de klas!
Ouders van een jarig kind (ongeacht welke groep) kunnen voorlopig nog mee met hun
kind de school in.
Extra hulp van groepen ouders in de school (denk aan kamouders bij hoofdluis,
leesouders etc.) vervalt, met uitzondering van de medewerkers aan de
tussenschoolse opvang.
Er vinden geen ouderavonden/rapportavonden/vergaderingen van MR en overige
groepen meer plaats. Er zijn dan teveel volwassenen bij elkaar.
Gesprekken van een ouder(paar) met een intern begeleider, directeur of andere
deskundige, bijvoorbeeld n.a.v. een onderzoek, kunnen doorgaan als de directeur van
de school dat raadzaam acht.

Tot slot:
De bovengenoemde maatregelen zijn tot nader order geldig. Uiteraard wordt per dag de
situatie bekeken en worden de bovengenoemde maatregelen eventueel aangescherpt of
versoepeld conform de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Alle
personeelsleden worden gelijktijdig met dit bericht geïnformeerd over deze maatregelen. Als u
nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de directeur van de school.
Deze berichtgeving is ook centraal beschikbaar via de CPOV website: https://nieuws.cpov.nl.
Volg deze website dagelijks! Dit geldt voor zowel medewerkers als ouders
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