
 

  

Aan:  Ouders en verzorgers van leerlingen Lijn 83 
 
 
 
 
Heijen, 15 maart 2020 
Betreft: COVID-19; tijdelijke sluiting scholen tot 6 april 
Onze ref.  2003.03/ML/GV 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zojuist heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. 
Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. 
Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een 
persbijeenkomst. De maatregelen voor het basisonderwijs zijn: 

• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met 
maandag 6 april 

• Vanuit de overheid hebben onderwijs en opvang de opdracht gekregen om voor 
ouders/verzorgers die in vitale beroepen werken 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen en die geen eigen opvang kunnen regelen, opvang te bieden voor 
hun kinderen in situaties waarin de school gesloten is. 

• Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten 
• Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van 

elkaar te bewaren 
• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 

 
Dit betekent dat de Lijn 83 basisschool van uw kind(eren) de komende tijd gesloten is. U 
wordt via het Ouderportaal of andere communicatiekanalen van de school op de hoogte 
gehouden en geïnformeerd als de kinderen weer op school worden verwacht.  
 
Wij organiseren vanaf nu opvang  voor onze leerlingen in de volgende situaties 

• Beide ouders/verzorgers werken in vitale functies; 
• Er is sprake van een éénoudergezin waarvan de ouder/verzorger werkt in een 

vitale functie. 
• De opvang is alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers zonder corona-

gerelateerde klachten. 
 
In geval het onduidelijk is of u al dan niet gebruik kunt maken van de opvang treedt u in 
contact met de directeur van uw school. De opvangmogelijkheid gaat per direct in. Wij 
zullen per schoollocatie bekijken hoe we een en ander samen met de kinderopvang vorm 
kunnen geven. Als het gaat om een zeer klein aantal kinderen op een school, kan het zijn 
dat de kinderen op een andere, nabij gelegen, Lijn 83 school opgevangen worden.  
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De eerste prioriteit ligt bij de sluiting van de scholen en het open houden van een 
noodzakelijke opvang. Pas als dit draait kunnen wij uitzoeken hoe we thuisonderwijs of 
onderwijs op afstand kunnen realiseren. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.E.W. Leijser 
College van Bestuur 


