
Hoogeveen, 15 maart 2020 

Betreft: Coronavirus, update 18.30 uur  

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos 

Zoals u ongetwijfeld al uit de landelijke berichtgeving heeft vernomen is door het kabinet nu het besluit 

genomen dat i.v.m. het Coronavirus alle scholen in Nederland vanaf morgen gesloten zullen blijven. 

Zoals we dat tot nog toe steeds gedaan hebben, volgen we ook nu het advies dat ons hierin gegeven 

wordt. Ik kan u daarbij aangeven dat we, vanuit de schoolleiding van RSG Wolfsbos, dit besluit heel 

verstandig en in de huidige omstandigheden zelfs onvermijdelijk achten. 

Het betekent dat we u hierbij verzoeken om uw kind(eren) vanaf morgen tot 6 april niet meer naar de 

locaties van RSG Wolfsbos te laten komen. Ook geplande bijeenkomsten als ouderspreekavonden en 

voorlichtingsbijeenkomsten zullen tot nader order geen doorgang vinden. 

We brengen zo spoedig mogelijk voor onze leerlingen en voor u in kaart op welke wijze we het 

onderwijsproces op digitale wijze voortgang kunnen bieden. Daarover zullen we u morgen in de loop 

van de dag concreter informeren. 

Die informatie zult u niet centraal, maar van de teamleiders ontvangen: per locatie en per groep van 

leerlingen specifiek. U kunt erop rekenen dat alle leerlingen die nu in het examenjaar zitten daarbij onze 

bijzondere aandacht hebben. 

We zijn ons bewust van het beroep dat op ons wordt gedaan om opvang voor leerlingen te bieden aan 

kinderen van ouders in vitale beroepen (waaronder de zorg, politie en brandweer). Kinderen van ouders 

in deze beroepen, voor wie opvang nodig is die in de thuissituatie niet geboden kan worden, zullen we 

vanaf dinsdag 17 maart opvang bieden. 

We verzoeken alle ouders van de leerlingen die van dit opvang-aanbod gebruik zullen maken hun 

kind(eren) hiervoor z.s.m. maar uiterlijk morgenochtend 9.00 uur, per mail bij ons aan te melden. Dat 

kan via het hieronder genoemde mailadres. Wilt u daarbij de naam van uw kind(eren) vermelden en de 

locatie waar ze hun opleiding volgen? 

We zullen uiteraard ook onze centraal gedeelde communicatie met u actief blijven onderhouden. Wilt u 

daarom uw mail en onze website blijven checken? 

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan is ook daar ons mailadres info@wolfsbos.nl voor. 

Vriendelijke groet,  

Ilse Top  

directeur bestuurder 
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