Barneveld, 15 maart 2020
Beste ouder (s) /verzorger (s),
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de regering vandaag
besloten om alle kindcentra in Nederland vanaf maandag 16 maart tot 6 april te sluiten. Dat betekent
dat alle locaties van PCO Gelderse Vallei gesloten zijn. Uw kind kan niet naar de locatie komen en wij
vragen u om zelf voor thuis opvang te zorgen.
(Uitzondering: opvang voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de door de overheid aangewezen vitale sectoren. Zie : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen)
Bent u als enige ouder/verzorger of als beide ouders/verzorgers werkzaam in een vitale sector en
kunt u geen andere opvang voor uw kind(eren) regelen, dan is het mogelijk dat uw kind(eren)
wordt/worden opgevangen op de locatie van ’s ochtends 8.00 – 18.00 uur. Wij verzoeken om dit voor
21.00 uur vanavond (zondag 15 maart) te mailen aan directie.dk@pcogv.nl o.v.v. de dagen waarop u
opvang wenst af te nemen, de naam van de kind(eren) en de locatie waar uw kind doorgaans naar
toe gaat. U hoort z.s.m. op welke locatie u uw kind kan brengen.
Onze locaties gaan de komende dagen in beeld brengen hoe zij onderwijs op afstand kunnen gaan
geven. Dat is per locatie en per groep verschillend en we zijn afhankelijk van verschillende factoren
zoals leeftijd en methodes waar scholen mee werken. Er wordt op dit moment door uitgevers en de
PO-raad gewerkt om de lesstof digitaal beschikbaar te stellen voor thuisonderwijs. Leerkrachten die
geen ziekteverschijnselen vertonen gaan de komende dagen aan de slag om een aanbod voor hun
groep te ontwerpen. De regering heeft het onderwijs en opvangpersoneel opgeroepen om zoveel
mogelijk op de locatie aanwezig te zijn (wanneer zij geen ziekte verschijnselen vertonen). Uiteraard is
een een deel van onze medewerkers ook ouder en zullen zij deels thuis moeten zijn.
Binnenkort ontvangt u van de locatiedirecteur en/of leerkracht bericht hoe het onderwijs op afstand
voor uw kind(eren) zal worden vormgegeven. Hierbij zullen we ook hulp van u als ouder(s) en verzorgers vragen en hopen we op uw medewerking.
Zoals ook de regering aangeeft, is het van het grootste belang dat iedereen in Nederland zich houdt
aan de maatregelen die de regering neemt, om zo de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Wij begrijpen dat alle ontwikkelingen tot zorgen en vragen kunnen leiden. Dit besluit van de regering
is een ingrijpend besluit die u wellicht in een lastige situatie brengt.

Mocht u nog vragen hebben dan verwijzen we u naar de website van het
RIVM https://www.rivm.nl/ of naar de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Uiteraard kunt u met vragen, zeker waar die specifiek de locatie betreffen bij ons terecht.
Namens de Raad van Beheer en het coronateam,
De heer A.T. Deuzeman
Directeur-bestuurder Stichting PCO Gelderse Vallei

