Betreft: verlenging maatregelen tot 28 april
Tilburg, 1 april 2020
Beste ouders en verzorgers,
Deze week heeft u via de landelijke persconferentie gehoord dat de bestaande maatregelen voor het
onderwijs zijn verlengd tot 28 april a.s.
Voor onze school betekent dit dat we tenminste tot de meivakantie het onderwijs op afstand blijven
verzorgen.
U staat daarmee voor een grote uitdaging in de thuissituatie. Naast de bewondering die ik daarvoor
heb stel ik u nogmaals graag in de gelegenheid om rondom deze opgave contact met onze collega René
Vrins op te nemen via rvrins@debodde.nl wanneer u daar behoefte aan heeft.
Op dit moment bieden we opvang voor leerlingen waarvan ouders tot de zogenaamde cruciale
beroepsgroepen horen en geen andere opvangmogelijkheden hebben.
Inmiddels is er een versoepeling in deze maatregel waarbij het onderwijs ook opvang verzorgt voor
kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
De gemeente Tilburg verzorgt hiervoor binnen de regio voor al onze leerlingen de coördinatie en toetst
hierin de urgentie. Wanneer u zichzelf zorgen maakt kunt u contact opnemen met het sociale wijkteam
in uw woonplaats. Deze medewerkers schatten samen met u in of uw zoon of dochter in aanmerking
komt voor deze maatregel. Voor de gemeente Tilburg is dit telefoonnummer 14013. Ook hierin kan
collega René u verder helpen.
De school ontvangt vanuit de gemeente de namen van deze leerlingen en neemt contact met de
ouders op om afspraken te maken over de momenten waarop opvang noodzakelijk is. Dit geldt enkel
voor dringende noodsituaties.
Het blijft van groot belang om in deze periode met elkaar de verbinding te houden. Ik nodig u dan ook
van harte uit om met regelmaat via PARRO of op andere wijze met de groepsleerkracht contact te
onderhouden.
Ik hoop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd en wens onze
leerlingen en uw gezin veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groeten namens het hele team,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

