
	

	 	

Kuyperbrink 12– 2253 VX Voorschoten – 071 5763580 info@basisschooldevink.nl	
	

www.basisschooldevink.nl 

 
 
 
 
Voorschoten, 15 maart 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat de scholen in Nederland dicht gaan. Dit betekent dat ook 
de Vink vanaf morgen gesloten zal zijn. De tijdelijke sluiting geldt in elk geval tot en met 6 april 2020. 
 
Voor de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) van de Vink betekent dit het volgende: 
 

• Tot en met 6 april vervallen alle afspraken en gesprekken die gepland stonden met ouders, 
instanties, leerkrachten, directie en IB. 
 

• Ook alle excursies en evenementen buiten school vervallen tot genoemde datum. 
 

• Tijdens de tijdelijke sluiting zal een vorm van ‘onderwijs op afstand’ plaats gaan vinden, 
waarschijnlijk digitaal. Dit vraagt enige voorbereiding. U ontvangt hierover uiterlijk dinsdag 
aan het eind van de ochtend via Social Schools bericht. 
 

• Mocht u als ouder/verzorger niet in de gelegenheid zijn uw kind thuis digitaal te laten 
werken, dan vragen wij u een mail te sturen aan info@basisschooldevink.nl. 
 

• Als zich een situatie voordoet waarin een leerling, ouder of gezinslid besmet is met het 
coronavirus, ontvangen wij hiervan graag bericht via info@basisschooldevink.nl. 
 

• Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen op school worden opgevangen. De lijst 
met cruciale beroepsgroepen treft u bijgaand aan. Als beide ouders werkzaam zijn in één van 
deze beroepsgroepen, vragen wij u om dit zo snel mogelijk via info@basisschooldevink.nl 
aan ons door te geven (met naam en groep van uw kind(eren). Deze kinderen kunnen 
morgenochtend gewoon naar school komen. 

Graag willen wij u bedanken voor het naleven van de voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de 
rust tot nu toe. Wij zijn er van overtuigd dat wij als school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) samen 
ook de komende periode goed door zullen komen. 
 
Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, kunt u die stellen via de mail. 

 
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bestuur SKOON en directie de Vink 
Myriam Wedema 
Anne Bos  
 


