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Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Laurentius scholen, 

Vanmiddag heeft het Kabinet bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland zullen 

sluiten, dus ook onze scholen. 

Ook de opvang wordt gesloten. 

Dit gaat per direct in. 

Dit betekent dat de school van uw kind morgen niet opengaat. 

De school zal helaas in ieder geval tot maandag 6 april gesloten moeten blijven. De 

10-minutengesprekken voor de ouders van groep 3 t/m 7 zullen komen te vervallen. 

Als u in een vitale sector werkt (zorg, politie, brandweer) kunt u uw kind morgen wel 

van 08.30 tot 15.00 uur naar school brengen en zullen wij voor opvang van uw kind 

zorgen. 

Wij komen hier later op terug, welke sectoren het precies betreft en of we deze 

opvang per school of met verschillende scholen samen zullen gaan organiseren. 

We proberen zoveel als mogelijk voor onze leerlingen op afstand onderwijs te gaan 

verzorgen. 

Wij zijn dit momenteel aan het organiseren met elkaar, maar zullen daar even de tijd 

voor nodig hebben. 

Wij vragen u om de berichten op Social Schools hierover in de gaten te houden. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de eindtoets voor groep 8 leerlingen wel 

of niet doorgaat, ook hier komen wij later op terug. 

We zullen u als bestuur en als scholen zo goed mogelijk op de hoogte proberen te 

houden de komende tijd. 

Ook hopen wij snel terug te kunnen komen met wat uw kind thuis kan leren en 

oefenen in plaats van op school. 

Verder wensen wij u veel sterkte en wijsheid toe in deze onzekere periode. Laten we 

elkaar steunen waar dat mogelijk is. 

Wij hopen op uw begrip en wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te 

hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Schenning en Ton Christophersen 

College van Bestuur 
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