Aan ouder(s)/verzorgers van kinderen van locaties van GOO opvang en onderwijs.
Onderwerp: GOO gaat sluiten maar niet voor wie ons hard nodig heeft.
Gemert, 15 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat zult ook u bezorgd zijn over wat er allemaal gebeurt in uw gezin, omgeving, in ons land en in de
wereld. Dat geldt ook voor al onze collega’s. We proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan wat we
als onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. We informeren u hierbij zo
zorgvuldig mogelijk. Weet in ieder geval dat u op ons kunt rekenen.
Zojuist heeft het kabinet besloten om de scholen en de kinderopvang in Nederland vanaf morgen te
sluiten om de gevolgen van het corona-virus zo goed als mogelijk in te dammen. De kindcentra zijn in
ieder geval dicht tot maandag 6 april.
De GOO-kindcentra gaan sluiten, echter wij geven uiteraard gehoor aan de oproep van het kabinet.
De opvang van kinderen van ouders in zogeheten vitale beroepen (zorg, leraren, hulpdiensten,
openbaar vervoer, medewerkers in de voedselketen, transport van brandstoffen, vervoer van afval
en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, noodzakelijke overheidsprocessen) vindt zolang
mogelijk plaats op het kindcentrum van uw kind. Voor ouders die een opvangcontract hebben gelden
de openingstijdens volgens contract. De kinderen die geen gebruik maken van de opvang zijn welkom
tijdens schooltijden.
We gaan ervan uit dat morgenvroeg alleen die ouders die een vitaal beroep uitoefenen en opvang
nodig hebben hun kind(eren) komen brengen. Wij verzoeken de kinderen vanaf zes jaar zelfstandig
het kindcentrum binnen te komen, dus zonder ouders. Daarnaast zal er morgen per locatie een
bericht uitgaan om te inventariseren welke ouders, die een vitaal beroep hebben, opvang nodig
hebben. Schoolgaande kinderen die opgevangen dienen te worden, nemen zelf fruit, lunch en
drinken mee.
Onze medewerkers gaan ervoor zorgen dat het onderwijs zo goed als mogelijk op afstand kan
doorlopen. Meer informatie volgt hierover in de loop van de week. Ook zullen aanvullende afspraken
gemaakt worden zoals eventueel het ophalen van lesmateriaal op school.
Wij vragen uw begrip voor de ontstane situatie en vragen uw medewerking om in deze unieke
omstandigheden, die de volksgezondheid voor ons allemaal kan bedreigen, samen op te trekken en
bij te dragen aan het beteugelen van het Corona-virus. Tot slot wil ik mijn grote waardering
uitspreken voor de veerkracht van u en onze medewerkers om zo goed als mogelijk deze crisis te
doorstaan en opvang en onderwijs waar wij voor staan te continueren.
Met vriendelijke groet,
Bert Otten,
Bestuurder a.i.

