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Kampen, 15 maart 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Vanavond (zondag 15 maart) zijn er door de ministers Slob en Bruins nieuwe maatregelen 
afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
Eén van de maatregelen is het sluiten van scholen tot en met 6 april. Onze school hanteert de 
richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat er op de scholen geen les meer wordt 
gegeven tot nader order.

Wat betekent dit voor het onderwijs van uw kind?
1. Vanaf maandag 16 maart komen leerlingen niet naar school.

Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen
(https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsqroepen)
zijn wel welkom op school vanaf 12.00 uur. Wilt u in dat geval uw kind aanmelden bij de 
receptie van de school door te bellen of een mail te sturen info@ichthuskampen.nl

2. Van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart bereiden we met alle medewerkers het 
onderwijs op afstand voor zodat leerlingen thuis verder kunnen leren. In deze periode bekijken 
we ook de studievoortgang.

3. Leerlingen worden uiterlijk woensdag 18 maart rond 16.00 uur door de school/mentor 
geïnformeerd over de manier waarop het onderwijs met ingang van donderdag 19 maart vorm 
krijgt.

4. De (school)examens gaan de komende dagen niet door, nadere informatie volgt z.s.m..
De verwachting is dat hierover de komende dagen meer duidelijkheid volgt vanuit de 
landelijke overheid.

5. Eventuele stages gaan vooralsnog door, tenzij de instellingen/bedrijven anders bepalen.
6. Deze aanpassingen in ons onderwijs gelden t/m 6 april.

Gebouwen open, beperkt toegankelijk
Onze gebouwen blijven open, maar zijn beperkt toegankelijk.

Vragen?
Vanwege de snel opvolgende berichtgeving bekijken we elke dag wat nodig is om het onderwijs in 
goede banen te leiden. Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze school 
(Landstede Groep) op www.landstedeqroep.nl/coronavirus

Het zijn natuurlijk enorm intense tijden voor de getroffen patiënten en hun naasten, zowel hier als in 
het buitenland. Onze gedachten en gebeden gaan naar hen uit.
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Houd ook vooral uw eigen gezondheid, die van uw kind en die van de mensen om u heen goed in de 
gaten.

Met vriendelijke groet,


