
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Volgende week dinsdagavond horen we in de persconferentie welke maatregelen getroffen 
worden voor (onder andere) het onderwijs. De huidige voorschriften gelden tot 28 april, dat 
valt in onze meivakantie. Echter kan het zo zijn, dat mensen die in een vitaal beroep werken, 
ook een beroep willen doen op de opvang in de meivakantie. Over die opvang gaat een groot 
deel van deze update.

Tijdens de meivakantie is de school gesloten. De opvang wordt dan geregeld door stichting 
Kwest. Zij laten op dit moment het volgende weten:

maandag 27 april is het Koningsdag: de noodopvang is dan in principe gesloten. Wel 
zijn er eventueel mogelijkheden bij een 24/7 locatie voor noodopvang.
dinsdag 28 april: er is noodopvang beschikbaar (BSO vakantieopvang).

Wat er na 28 april gaat gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Stichting Kwest wil zich 
echter wel goed voorbereiden op een mogelijk vervolg. Het is daarom belangrijk dat zij tijdig 
weten of u gebruik wilt maken van deze opvang. Om niet langs elkaar heen te werken wil ik u 
daarom vragen om uiterlijk woensdag 22 april bij juf Patricia (info@startblok.wsko.nl) aan te 
geven of u gebruik wilt maken van de opvang. Zij zal het dan communiceren met Kwest. 

Bij deze update, vindt u ook de wekelijkse nieuwsbrief vanuit het bestuur met daarin onder 
andere hoe wij als medewerkers van WSKO verrast zijn door het bestuur en servicekantoor. 

In ons Beeldblok van vandaag heeft u heel veel gave foto’s van sportende kinderen uit 
Honselersdijk en omstreken gezien. Maar ook meester Jaco is in zijn eigen woonplaats los 
gegaan. Hij woont hemelsbreed zo’n 250 meter van me vandaan en dit is wat er van een 
afstandje zichtbaar was. Meester Jaco aan het koekhappen en meester Jaco rent hindernis 
parcours als authentieke Hollandse leeuw. Toch wel de moeite waard om even te bekijken.

Voor nu een fijn weekend gewenst en zoals altijd, let goed op uzelf en uw naasten en blijf 
vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok


