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Rockanje, 24 augustus 2018

Beste ouders/verzorgers,
In onze informatiebrief van 5 juli hebben wij u geïnformeerd over de aanpassingen die in de afgelopen
maanden zijn gedaan in de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zeewinde om de luchtkwaliteit te
verbeteren. De maatregelen hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Er is in de
zomervakantie een onderzoek uitgevoerd. Afgelopen week is vastgesteld dat een verhoogde
concentratie aan schimmelsporen aanwezig is. Hierdoor hebben wij u niet eerder kunnen informeren.
Op dit moment wordt door de gemeente in nauw overleg met de school onderzocht wat de oorzaak is
van de verhoogde concentratie schimmelsporen en welke risico's en mogelijke gevolgen daaraan zijn
verbonden. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgt u daarover meer informatie. Op basis van de
resultaten van dit onderzoek wordt bepaald welke stappen wij zullen ondernemen. We hebben
mogelijk tot 1 oktober nodig voor het uitvoeren van vervolgonderzoek en het nemen van maatregelen.
Natuurlijk zullen wij, als wij eerder duidelijkheid hebben, u direct informeren.
Nieuwe schooljaar woensdag van start

In overleg met de gemeente Westvoorne is besloten om de leerlingen voorlopig les te geven in het
voormalig schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. Busvervoer is geregeld. Daarover krijgt u maandag
meer informatie. De lessen kunnen wij vanaf woensdag aanbieden. We willen het schooljaar zo goed
mogelijk beginnen, daarvoor hebben we maandag en dinsdag de tijd nodig om de locatie De Driehoek in
te richten. Wij vragen u daarom op deze dagen zoveel mogelijk uw kinderen zelf op te vangen. Mocht u
hiervoor geen mogelijkheid hebben dan is voor de kinderen die op maandag en dinsdag gebruik maken
van de BSO, ruimte om hier de hele dag te zijn. Als u die dagen geen gebruik maakt van de BSO en zelf
geen opvang kunt regelen, biedt Push opvang aan: U kunt uw kind dan om 8.30 uur bij De Merel
brengen.
Voorlichtingsbijeenkomst maandagavond

Om u bij te praten over wat aan de hand is, is maandagavond om 19.30 uur een
voorlichtingsbijeenkomst in De Merel. De bijeenkomst is bedoeld voor alle ouders met kinderen op
basisschool De Zeewinde. Aanwezig zijn het schoolbestuur en de gemeente. De GGD RotterdamRijnmond is uitgenodigd vanwege de gezondheidsaspecten. Het onderzoeksbureau is ook aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de situatie en de maatregelen die zijn genomen en nog
worden genomen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Meer informatie

We begrijpen dat u meer vragen heeft dan we in deze brief kunnen beantwoorden. Op onze website en
de website van de gemeente staat geactualiseerde informatie over dit onderwerp. Ook is een
informatienummer: 0181- 408 178 beschikbaar (ook in het weekend).

Dit nummer is ingesteld samen met de gemeente en bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Meer informatie
krijg u op de voorlichtingsbijeenkomst.

Gezondheid

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind in relatie tot de luchtkwaliteit in de tijdelijke huisvesting
aan de Dwarsweg, kijk dan op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/schimmels/. Vindt u hier niet de gewenste
informatie, dan kunt tijdens kantooruren contact opnemen met team Gezondheid en Milieu van GGD
Rotterdam-Rijn mond via telefoonnummer: 010 - 433 98 94. Ook op de informatieavond kunt u vragen
stellen.
Wij realiseren ons dat een tijdelijke verhuizing naar De Driehoek in Oostvoorne niet ideaal is. Maar wij
hebben er vertrouwen in dat dit voor de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Zeewinde de
beste oplossing is.
Wij en het team van de school vinden de ontstane situatie heel vervelend.
Met vriendelijke groet,
het
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Henk de Kock

