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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe maatregelen voor Nederland afgekondigd rondom
het coronavirus. Bij Plateau is een team samengesteld dat zich bezighoudt met de
impact van het coronavirus op onze kindcentra (onderwijs en kinderopvang).
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Er is door het kabinet aangegeven geen aanleiding te zien om de scholen (kindcentra)
te sluiten. Tegelijkertijd wordt iedereen geadviseerd om bij hoesten, neusverkoudheid,
keelpijn of koorts thuis te blijven. Dit betekent dat wij u kunnen vragen om uw
kind(eren) bij deze klachten thuis te houden. Het kan ook zijn dat wij u vragen uw
kind(eren) op te halen of weer mee naar huis te nemen op het moment dat wij deze
symptomen waarnemen. Ook vragen wij onze medewerkers extra alert te zijn op deze
klachten en in dat geval thuis te blijven. De vraag is dan of wij voldoende invallers
kunnen vinden. Er is helaas een reële kans dat wij (onderwijs)groepen naar huis
moeten sturen. Wij vragen daarvoor uw begrip en zullen er uiteraard alles aan doen om
dit te voorkomen.
Er is ook een maatregel afgekondigd over het afgelasten van bijeenkomsten en
evenementen van meer dan 100 personen. Er staan op diverse kindcentra
evenementen gepland. Via de directeuren zult u – indien van toepassing - op de hoogte
gebracht worden over het niet doorgaan van bijeenkomsten en evenementen.
Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat deze situatie zo snel mogelijk zal
normaliseren. We kunnen niet anders dan de adviezen van het RIVM en de GGD op te
volgen. We hopen op uw begrip voor de keuzes die gemaakt zijn en worden. Laten we
ook ieders afwegingen hierin respecteren. We vragen iedereen om in de aankomende
periode vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen.
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Wij houden u via het ouderportaal of de website op de hoogte, mocht u vragen hebben dan
kunt u deze stellen aan de directeur van uw kindcentrum of mailen naar
communicatie@plateau-assen.nl.

Met vriendelijke groet,

Lidi Buurman
Directeur-bestuurder
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