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Geachte dames en heren, 
Sluiting scholen 
Intussen heeft u begrepen dat iedereen in Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te 
blijven of thuis te werken. Dit geldt nu ook voor de leerlingen en de leraren in het primair onderwijs. Op 
deze manier wordt gedacht een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van de 
verspreiding van het coronavirus.  
Gevolg gevend aan de onlangs uitgevaardigde richtlijnen van het RIVM heeft een groot aantal leraren 
zich al afgemeld, omdat zij koortsig, verhouden of grieperig zijn. Dat gold en geldt ook voor een groot 
aantal leerlingen. Voor zover wordt geweten is bij geen enkele leraar of leerling corona vastgesteld.  
Met ingang van maandag, 16 maart, tot in ieder geval 6 april, worden de beide scholen van de 
Rotterdamse Schoolvereniging gesloten.  
We doen een klemmend beroep op alle ouders om de eerstkomende dagen het kind zelf op te 
vangen. De komende dagen zullen wij op school zoeken naar mogelijkheden om kinderen van ouders, 
die een vitaal beroep uitoefenen, bijvoorbeeld in de zorg, op een verantwoorde wijze op te vangen. 
Daarbij nemen we ook mee in hoeverre dit verantwoord is, lettend op het streven geen (grote) 
groepen kinderen bijeen te zetten om te voorkomen dat juist risico’s op besmetting worden vergroot. 
Maar we gaan ervan uit dat alle ouders wel een eigen oplossing weten te vinden.  
Ik begrijp dat u allen bezorgd bent en dat u begrip heeft voor het feit dat wij niet anders kunnen, dan 
gevolg te geven aan de richtlijnen van de overheid. We realiseren ons ook heel goed dat deze 
maatregelen u in praktische zin in de problemen kan brengen. Er lijken op dit moment geen 
alternatieven voorhanden te zijn. Laten we hopen dat het tij zich keert en dat we elkaar binnenkort, 
gezond en wel, weer in school zullen zien.  
Met een vriendelijke groet,  
P.O. Severin, directeur. 
  

 
 


