Betreft: update buitenschoolse activiteiten - 2 maart 2020 13.45 uur
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
De periode van buitenschoolse activiteiten waaronder dagtrips, schoolreizen en
internationaliseringsactiviteiten is aangebroken. Als vanouds is er weer een rijk en divers programma
in de steigers gezet. Leerlingen en medewerkers kijken altijd uit naar deze periode.
Net als u volgen wij de berichtgeving rondom de verspreiding van het Coronavirus op de voet. Wij
constateren dat het virus zich steeds wijder verspreidt, in intensiteit toeneemt en dat overheden in
diverse regio’s, zowel in binnen- als buitenland, zich gedwongen voelen tot het nemen van tot
voorheen onvoorstelbare maatregelen in een poging verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
We zien dat gebieden die de ene dag nog veilig zijn, de volgende dag niet meer veilig zijn. Hetzelfde
geldt voor diverse evenementen. Wij verwachten dat dit de komende periode alleen maar erger zal
worden.
We hebben daarom vandaag, tot onze grote spijt, het besluit moeten nemen alle geplande dagtrips,
schoolreizen en internationaliseringsactiviteiten die we voor de komende periode hadden gepland
waren, te annuleren. Wij nemen dit besluit met het oog op de mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw
kinderen, onze leerlingen en onze medewerkers. Wij nemen dit besluit nu omdat er nu nog tijd en
gelegenheid is voor een zorgvuldige afweging, communicatie en afhandeling. We hopen daarbij op uw
begrip voor dit besluit.
Velen van u hebben ondertussen de factuur die u kreeg voor de diverse reizen ontvangen en (deels)
betaald. Het door u betaalde bedrag voor de reis zal binnenkort aan u worden terugbetaald. Naar
verwachting zal dat enige weken duren. U bent hierover binnenkort apart per mail geïnformeerd. In het
geval er nog een betaling voor u klaar staat om aan ons over te maken, verzoeken wij u het geld nu
niet meer aan ons over te maken.
Wij hopen dat u met dit bericht voldoende bent geïnformeerd. In het geval u nog vragen of
opmerkingen heeft n.a.v. dit bericht, kunt u contact opnemen met de betreffende deelschooldirecteur.
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

