
 
 

   
   

 

Aan alle ouders en verzorgers van 
leerlingen van Leerplein055-scholen 
 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  Ons kenmerk 
23 april 2020   LP055/FB  
   
   
Betreft  
Basisschoolleerlingen en SBO-leerlingen vanaf 
maandag 11 mei weer naar school   
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
Het kabinet heeft dinsdagavond het besluit genomen om basisschoolleerlingen vanaf maandag 11 mei  
weer naar school te laten gaan. Conform de opdracht van het kabinet wil Leerplein055 het onderwijs 
op sbo De Boemerang op een zo veilig mogelijke manier met alle leerlingen starten. Het schoolteam 
bereidt op dit moment de start van het onderwijs op school voor.   
  
Onze directeuren hebben onze richtlijnen en adviezen ontvangen. U ontvangt op een later moment 
onze afspraken over hygiëne en veiligheid en de opbouw van het onderwijs.    
  
Wij vatten de belangrijkste aandachtspunten voor u samen:  
• onze schoolteams besteden voldoende aandacht aan hygiëne in school;   
• alle volwassenen houden anderhalve meter afstand tot elkaar en zij houden ook zo veel mogelijk 

afstand tot de leerlingen;  
• ouders komen niet op het schoolplein of in de school (tenzij op afspraak);   
• als uw kind (verkoudheids)klachten heeft dan blijft uw kind thuis;  
• leerkrachten met (verkoudheids)klachten en leerkrachten uit risicogroepen werken thuis;  
• net als voorheen kan u, bij ziekte van een leerkracht (en geen vervangingsmogelijkheden), 

gevraagd worden uw kind thuis te houden; 
• tot 1 september organiseren onze scholen geen schoolreisjes, schoolkampen of activiteiten met 

toeschouwers.  
  
Tot slot  
We gaan samen door met de corona-bestrijding. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, 
thuiswerken, afstand houden -alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren- helpen ons hierbij. 
Ik weet dat onze medewerkers ernaar uitzien om de leerlingen weer op school te verwelkomen. 
Tegelijkertijd dragen wij zorg voor de gezondheid van onze medewerkers. Ik wil u daarom nadrukkelijk 
vragen om bovenstaande afspraken en de regels van school na te leven in het belang van ons allen.  
 
Ik wens uw kind(eren) na de meivakantie een goede start op school! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Berends 
Voorzitter college van bestuur 


