Geachte ouders/verzorgers,

Ommen, 13 maart 2020.

Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel
tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal extra
maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Dit heeft ook gevolgen voor de
dagelijkse gang van zaken op de school van uw kind(eren). Middels deze brief willen wij u informeren
over de belangrijkste gevolgen van deze nieuwe maatregelen die vanaf heden tot Pasen gelden.
Scholen blijven open
Al onze scholen blijven open. We stimuleren al onze medewerkers om werkzaamheden die niet
locatie-gebonden zijn zoveel mogelijk vanuit huis uit te voeren. Dit betekent dat medewerkers buiten
les- en opvangtijden minder goed bereikbaar kunnen zijn dan u van ze gewend bent.
Blijf thuis bij klachten.
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus. Bij verkoudheid,
hoesten of koorts: blijf thuis. Dit geldt voor uw kind, u zelf, maar ook voor onze medewerkers. Als u
als ouder zelf die klachten heeft, laat uw kind(eren) dan door een ander brengen. Bij ziekte wordt u
nog steeds verzocht om uw kind ziek te melden.
Personele bezetting op onze scholen.
De reguliere vervangingsafspraken blijven van toepassing. Wij doen ons uiterste best om vervanging
te organiseren, maar er kan een moment komen dat dit niet meer mogelijk is. In die situatie van
overmacht kan het zich voordoen dat onderwijs geen doorgang kan vinden of dat er andere
passende maatregelen genomen worden. Mocht dit zich voordoen, dan zult u hier zo spoedig
mogelijk over worden geïnformeerd.
Tot slot
Ook vanuit Floreant werken we met elkaar aan het maatschappelijk belang om het onderwijs zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden. Als college van bestuur en directie van Floreant zijn wij onze
medewerkers zeer erkentelijk en dankbaar voor hun inzet. Daarnaast begrijpen we dat deze situatie
ook impact kan hebben op u en uw kind(eren). We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en
hopen op uw begrip. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we u informeren. Mocht u nog vragen hebben,
dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren).
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