Aan de ouder(s) / verzorger(s) van het Ashram College
Alphen aan den Rijn, 1 april 2020
Kenmerk: CvB/Ipi
Betreft: Verlenging schoolsluiting
Geachte heer/mevrouw,
We hebben u in onze brief van 27 maart toegezegd dat wij voornemens zijn om u na 31 maart via onze
websites nader te informeren. In ons schrijven hielden wij er al rekening mee dat de periode van
schoolsluiting na 6 april zal worden verlengd. Dit vermoeden is gisteren door de minister-president
bevestigd. Wat betekent dit concreet?
Het kabinet heeft op 31 maart besloten om de coronamaatregelen te verlengen tenminste tot 28 april
a.s. Dit betekent voor de scholen concreet dat de maatregel duurt tot en met de meivakantie. Daarbij is
er een uitzondering gemaakt voor het afnemen van schoolexamens voor de eindexamenleerlingen.
Er zal wederom in deze komende periode veel van u, de leerlingen en onze collega’s worden gevraagd.
We spannen ons ook nu gezamenlijk in door te zoeken naar wegen om onderwijs met andere middelen
doorgang te laten vinden. Op onze scholen blijven de collega’s met niet aflatende energie werken aan
online lessen en digitale opdrachten.
Het beleid met betrekking tot de noodopvang blijft ook de komende periode van kracht.
Wij streven ernaar dat wij samen met u zo goed mogelijk door deze onzekere en spannende periode
heen komen. Wij realiseren ons dat de zorgen met betrekking tot het coronavirus en het feit dat uw
kinderen nu afstandsonderwijs krijgen, van grote invloed zijn op uw gezin. We hebben al eerder
benoemd dat we niet kunnen overzien hoe lang deze situatie nog zal voortduren en welke
ontwikkelingen ons nog te wachten staan. Zodra wij nieuwe informatie hebben, delen wij dit met u via
onze websites. Wij wensen u veel sterkte en bovenal gezondheid toe in de komende tijd.
Met hartelijke groeten,
College van Bestuur Ashram College

Piet Jansen,

Bert van Leeuwen,

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onderstaande websites:
• Expertise van de lokale GGD (informatiebrief ingesloten) en het RIVM
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
• Adviezen vanuit de PO-raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updates-voorscholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid-19
• Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus
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