
 

 

Alphen aan den Rijn, 1 april 2020 

 

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen 

Onderwerp: update corona n.a.v. voortzetting maatregelen 

 

Beste ouders/verzorgers,  

We hebben geen gemakkelijke weken achter de rug! U niet, wij niet, niemand niet! Het coronavirus 
houdt ons allemaal van vroeg tot laat bezig en dat gaat zeker nog een tijdje duren. 

De scholen blijven dicht tot en met de meivakantie! 

Dinsdag 31 maart heeft u het in de persconferentie kunnen horen: alle maatregelen worden verlengd 
dus ook de scholen blijven dicht. In ieder geval tot en met de meivakantie. In de komende weken 
blijven wij ons onderwijs op afstand, al of niet online, verzorgen. We hebben hier inmiddels de 
nodige ervaring mee opgedaan en we hebben er vertrouwen in dat het ook de komende weken gaat 
lukken. 

Samen blijven we sterk staan!  

We zijn blij dat u in de afgelopen weken de opvang van uw kinderen zoveel als mogelijk zelf hebt 
weten te regelen. U kunt voor noodopvang terecht op onze scholen onder schooltijd. Maar hoe meer 
u zelf weet op te lossen, hoe meer onze medewerkers ingezet kunnen worden in het onderwijs op 
afstand en de contacten onderhouden met uw kinderen. We hopen dan ook dat u dit in de komende 
weken op deze manier kunt voortzetten. U vangt uw kinderen zoveel mogelijk thuis op, wij zetten 
ons zo goed als mogelijk in om het onderwijs te blijven verzorgen.  

En na de meivakantie…?  

We moeten eerst afwachten of onze scholen na de meivakantie weer open mogen. We hopen van 
wel en als dat het geval is zullen wij ons uiterste best doen de draad weer op te pakken. We gaan dan 
aan de slag gaan om de doorgaande lijn naar de volgende groep zo goed als mogelijk vorm te geven. 
We zullen goed in kaart brengen hoe onze leerlingen er voor staan na deze zo bijzonder periode. 

Bedankt!  

Heel hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de afgelopen weken! Ik ben er trots op hoe 
onze scholen, er samen met u, er het beste van weten te maken. 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond! 

Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen 

 


