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Huidige stand van zaken m.b.t. openstelling van de scholen 

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart 2020 verdere beperkingen aangegeven. Over 

de scholen is toen niets gezegd, daar al bekend was dat de scholen t/m 6 april dicht 

zouden zijn. Het kabinet wacht namelijk een belangrijk onderzoek van het RIVM af. 

Onderwijsminister Arie Slob geeft aan sowieso te wachten op de uitkomsten van het 

speciale Corona-onderzoek van het RIVM voordat hij besluit of de scholen weer open 

mogen. Dat houdt dus in: als de resultaten van dat belangrijke onderzoek pas na 6 april 

binnen zijn, de scholen dus langer dicht zullen zijn. Houdt u a.u.b. de nieuwsgeving in de 

gaten. Ook wij melden ons als er meer duidelijkheid komt.  

Opvang 

U heeft in de mail kunnen lezen dat onze school waar nodig kinderen, van wie de ouders 

een vitaal beroep hebben, onder schooltijd opvangt. Alle dagen zijn er wel kinderen. Dit 

blijven we doen, tenzij van hogerhand anders wordt besloten. 

Personeel 

Juf Heleen gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Ze heeft het team gemeld 

dat zij na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof helaas niet terug komt bij ons op 

school. Graag had ze dit zelf aan haar leerlingen willen meedelen, maar door de 

beperkingen m.b.t. het Corana-virus zal dit wellicht niet meer mogelijk zijn.  

Ze wil graag na zoveel mooie jaren op de Foareker een nieuwe uitdaging. Ze gaat werken 

aan de rooms-katholieke basisschool Teake Jan Roorda in Wytgaard. We vinden het 

natuurlijk heel jammer dat ze besloten heeft haar vleugels uit te slaan, maar we 

respecteren vanzelfsprekend haar beslissing. 

Op moment van schrijven kunnen we mededelen dat juf Rennie Landman helemaal geen 

ziekteverschijnselen heeft, we hopen dat dat zo mag blijven. 

Eindtoets groep 8 

Dit schooljaar wordt de Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 niet afgenomen. Het 

kabinet heeft aangegeven dat het advies dat de ouders via de leerkracht van groep 8 

heeft ontvangen leidend is.  

4 Mei dodenherdenking 

Door de beperkende maatregelen van het kabinet op 23 maart jl. kunnen we helaas onze 

jaarlijkse herdenking niet door laten gaan. 

Schoolreisjes: 

Wij zijn gebeld door het Touringcarbedrijf Dalstra met de mededeling dat zij met hun 

bussen tot 1 juni geen personen meer vervoeren. Op 13 mei a.s. zouden we naar het 

Attractiepark Slagharen en Sanjesfertier in Veenwouden gaan, maar dat gaat nu helaas 

niet door. We gaan bekijken wanneer dan wel. 

Belangrijke mededelingen 

 

• Studiedag voor het personeel: op woensdag 8 april 2020 zou er een studiedag 

voor het personeel zijn. Die gaat dan niet door! We houden deze dag binnen 

deze weken nu de kinderen toch niet op school zijn.  

• Donderdag 9 april 2020 zouden we de Paaslunch organiseren; we hebben 

besloten ook deze niet door te laten gaan.  

• Paasvakantie: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 

• Meivakantie: zaterdag 25 april t/m woensdag 6 mei 2020 
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