
         Emmen, 26 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag willen we u namens Openbaar Onderwijs Emmen informeren over de gang van zaken met 
betrekking tot de maatregelen omtrent corona.  
 
Maatregelen voor onderwijs met ingang van 16 maart 2020 
Zoals u weet zijn vanaf 16 maart de scholen tot 6 april 2020 gesloten en wordt er onderwijs op 
afstand gegeven. Elke school en leerkracht heeft gezorgd voor lesmateriaal voor uw kind. Er wordt 
ook contact onderhouden met u of uw kind of de opdrachten thuis lukken. 
Daarnaast bieden de scholen opvang aan kinderen wanneer  één van de ouders/verzorgers 
werkzaam zijn in cruciale/vitale beroepen. 
Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met school. 
 
Gaan de scholen weer open op 6 april 2020? 
Hierover is nog geen besluit genomen; er is inmiddels aangekondigd dat er op dinsdag 31 maart 
een besluit wordt genomen. Minister Slob (OCW) heeft laten weten dat hij een onderzoek door 
RIVM laat uitvoeren bij 100 corona-gezinnen om in kaart te brengen op welke wijze het virus 
wordt verspreid door kinderen en jongeren. De uitkomst wordt pas over zes weken verwacht. 
Toegezegd is dat op 31 maart het kabinet informatie gaat geven over het vervolg voor het 
onderwijs.  
 
Maatregelen tot 1 juni 
Naast lessen hebben we natuurlijk ook andere activiteiten. De norm van bijeenkomsten onder de 
100 mensen is bijgesteld. Er mogen geen grote groepen meer samen komen. Dit betekent dat deze 
maatregel voor alle inwoners geldt.  Dit betekent dat alle activiteiten die door de school gepland 
staan tot 1 juni niet doorgaan. U moet hierbij denken aan eventuele ouderavonden, sportdagen, 
schoolreizen, et cetera. Dit heeft veel impact. We hopen zodra de maatregelen verruimd worden, 
we opnieuw kunnen bekijken welke activiteiten veilig door kunnen gaan. Maar tot 1 juni zijn er 
geen activiteiten.  

 
 
Erover praten met uw kind  

 Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een 
ouder die rust uitstraalt.  

 Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden.  
 Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen.  
 Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over 

gaat.  
 Leg uit dat mensen van de GGD die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor 

zorgen dat het virus niet snel verder verspreidt.  
 Kijk samen met uw kind naar het (jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van uw 

kind. Praat er open en rustig over. 

Adviezen 

1. Was regelmatig de handen. 
2. Nies en/of hoest in je elleboog 
3. Gebruik papieren doekjes 



4. Houd afstand van minimaal 1,5 meter 
5. Bij verkoudheid, koorts of benauwdheid van 1 van de gezinsleden, blijft het hele gezin thuis 

Voor meer informatie over het coronavirus: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-
antwoorden 

 

Wij wensen u allen veel gezondheid toe! 

Mevrouw drs. Y.J (Yvonne) Boxem-klein 

Algemeen directeur Openbaar Onderwijs Emmen 
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