18 maart 2020
Beste Ouders,
Vanaf maandag 16 maart jl. is onze school dicht. Om de risico’s op verspreiding van
het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, komen de kinderen en ouders zo min
mogelijk in school. De minister van Onderwijs meldde dat de kinderen van ouders met
cruciale beroepen ( klik op deze link, http://bit.ly/2QqEhSQ ) naar school en opvang
kunnen. Dit is een uitdaging voor ons allen, want we willen zo min mogelijk mensen in
elkaars buurt. Hierbij kunnen ouders, familieleden en/of kennissen elkaar helpen om
de kinderen toch elders op te vangen. Als dat echt niet lukt voor de ouders in de
betreffende beroepen, neem dan contact op met de school.
Wij doen ons best om de kinderen te helpen bij het volgen van thuisonderwijs. Daarbij
is ook de hulp van u als ouder(s) noodzakelijk. Vanaf maandag 16 maart hebben de
leerkrachten voor de kinderen lessen in orde gemaakt t.b.v. thuisonderwijs.
Komende woensdag 18 maart willen wij via het mailadres dat u aan ons doorgegeven
heeft het thuiswerk voor uw kind mailen.
Ik ga er van uit dat wij met z'n allen ons uiterste best doen, zeker in deze voor ons
allen bijzondere situatie. Wij hebben elkaar hard nodig en blijven vertrouwen in het
samenwerken met u in het belang voor uw kind, onze leerling(en)!
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie
Basisschool Crescendo
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18 maart 2020

Dear parents,
Our school will be closed from Monday 16 March. To minimize the risks
of spreading the coronavirus, children and parents attend school as little
as possible. The Minister of Education reported that the children of
parents with crucial professions (click on this link, http://bit.ly/2QqEhSQ)
can go to school and care. This is a challenge for all of us, because we
want as few people as possible to be around each other. Parents, family
members and / or acquaintances can help each other to take care of the
children elsewhere. If this really does not work for the parents in the
respective professions, please contact the school.
We do our best to help the children in home education. The help of you
as a parent (s) is also necessary. From Monday March 16, the teachers
have arranged lessons for the children for home education.
Next Wednesday, March 18, we would like to e-mail your child's
homework via the email address you provided to us.
I assume that we all do our very best, especially in this special situation
for all of us. We desperately need each other and remain confident in
working with you in the interest of your child, our student(s)!
Thank you in advance for your understanding and cooperation!
Kind regards,
Teachers and management
Crescendo
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