Beste ouders / verzorgers,

In het verlengde van mijn eerdere brieven (dd 5, 8 en 11 maart 2020) breng ik u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot hoe Stichting Edu-Ley omgaat met
de adviezen en besluiten van de Regering.
De Regering heeft bij monde van minister Slob en minister Bruins (persconferentie 15 maart 17:30)
tot de volgende maatregelen besloten (die voor onderwijs van toepassing zijn):
• Vanaf morgen tot en met 6 april gaan scholen en kinderopvangorganisaties dicht.
• Gezonde leerkrachten en pedagogisch medewerkers blijven aan het werk.
• Alleen kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in vitale processen* zijn welkom.
Dat betekent dat de scholen vanaf maandag 16 maart gesloten zullen zijn. We vragen alle
ouders en verzorgers met klem om tot nader bericht hun kinderen niet naar school te
brengen, tenzij er afspraken met de school zijn gemaakt in verband met de ondersteuning
van de vitale processen*.
Natuurlijk kan ik me voorstellen dat u als ouders/verzorgers vragen heeft over de continuïteit
van het onderwijs. Daarover zult u vanuit de school nader geïnformeerd worden. Omdat
zorgvuldig te kunnen doen, hebben we tijd nodig.
Mochten we vanuit de Regering, RIVM, GGD, opnieuw adviezen/besluiten ontvangen om
maatregelen te nemen dan houden we u daarvan op de hoogte. Ook is de gemeente voor
ons een van onze gesprekspartners.
Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en ik hoop dat we op deze
manier, in ieders belang, voortvarend dit virus met elkaar het hoofd kunnen bieden. Wij
zullen vanuit onze organisatie onze uiterste best doen om dat te doen wat nodig is om een
passend vervolg te geven aan deze maatregelen.
Dit schrijf ik op met veel respect en waardering voor de grote inzet van alle medewerkers van
Edu-Ley .
Ave
Paul van aanholt
Bestuurder stichting Edu-Ley

