
 

 

 

 

Bolsward, 15 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Hoewel op nationaal niveau nog overlegd wordt of alle scholen gesloten worden, hebben wij 

voor OT-Noord besloten dat al onze scholen met ingang van maandag 16 maart tot en met in 

ieder geval vrijdag 20 maart gesloten worden in verband met het tegengaan van de 

verspreiding van het coronavirus. Dit betreft dus ook de school van uw kind. 

We zullen met ingang van 16 maart wel opvang bieden aan die kinderen waarvan de ouders 

werken in de zogenoemde vitale beroepsgroepen (zorg, brandweer, politie, 

voedselvoorziening). We willen de groep leerlingen die wij opvang bieden graag zo klein 

mogelijk houden omdat dit passend is bij de maatregelen tegen de verspreiding van het 

virus. We verlenen geen opvang aan kinderen die ziekteverschijnselen hebben. De veiligheid 

van onze kinderen, van u als ouders, van de medewerkers en alle naasten om ons heen is 

hierin zeer belangrijk. 

Mocht u niet tot deze groep ouders behoren en u ondervindt grote problemen bij het 

organiseren van opvang voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de school van 

uw zoon of dochter. Wij proberen u te helpen bij uw vragen en zo goed als mogelijk te 

informeren over mogelijkheden. 

Ondertussen beraden wij ons op manieren om uw kind thuis onderwijs aan te bieden. Het 

team van de school zal u hier zo snel mogelijk over informeren via de gebruikelijke kanalen 

(website, schoolapp, mail). 

Wij beseffen dat er een groot beroep gedaan wordt op de creativiteit en inzet van u als 

ouder/verzorger en die van onze medewerkers om mee te denken over oplossingen in deze 

situatie. Uiteraard kunt u bij de directie van de school terecht met dringende vragen en/of 

opmerkingen. 

(p.s. de opvang van kinderen uit Boazum en Easterwierrum vindt plaats in Wiuwert in 

verband met onvoldoende beschikbare leerkrachten) 

 

Mede namens Feikje Toering, 

Met vriendelijke groet, 

Arnold oosterdijk 


