Rockanje, 26 augustus 2018
Beste ouders/verzorgers,
In de brief van afgelopen vrijdag hebben wij u op de hoogte gesteld van de tijdelijke verhuizing van
groep 3, 4 en 5 naar het schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. De verhuizing is noodzakelijk, omdat
in de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsstraat in Rockanje een verhoogde concentratie van schimmelsporen aanwezig is. De lessen in De Driehoek beginnen woensdag. Dit weekend is het schoolgebouw in
Oostvoorne helemaal schoongemaakt en morgen worden de nodige reparaties uitgevoerd. Maandag en
dinsdag zullen de leerkrachten meehelpen met verhuizen en de lokalen inrichten en gezellig maken,
zodat de kinderen woensdag zo normaal mogelijk aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
In deze brief geven wij u aanvullende informatie naar aanleiding van vragen die door ouders zijn gesteld.
Maandag en dinsdag
Alle groepen (1 t/m 8) van De Zeewinde hebben maandag en dinsdag vrij, zodat de leerkrachten elkaar
kunnen helpen bij de verhuizing en inrichten van de lokalen. Wij vragen u uw kind(eren) zoveel mogelijk
zelf op te vangen deze twee dagen. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u van de volgende oplossingen gebruikmaken:
 BSO. Maakt u normaal gesproken gebruik van de BSO op maandag en/of dinsdag, dan kunt u dat nu
ook doen. Aanmelding hiervoor is niet nodig. De middag BSO wordt dan omgezet in een dag BSO. Er
zijn geen extra kosten. De BSO is open van 7.30 tot 18.30 uur. Het eten en drinken gaat zoals u gewend bent.
 Push. Voor kinderen die op maandag en dinsdag geen gebruik maken van de BSO, en voor kinderen
die niet thuis opgevangen kunnen worden, is opvang geregeld bij Push in De Merel. Push is geopend tussen 8.30 en 14.00 uur. Zoals op een gewone schooldag geeft u uw kind(eren) eten en drinken mee. De gemeente zorgt voor siroop en fruit. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.
Groepen 3, 4 en 5
De tijdelijke verhuizing geldt alléén voor de groepen die les zouden krijgen in de portocabins aan de
Dwarsweg in Rockanje. Dit zijn de groepen 3, 4 en 5, van elk twee klassen. Deze groepen krijgen vanaf
woensdag les in De Driehoek in Oostvoorne. Busvervoer is geregeld. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst
voor ouders maandagavond om 19.30 uur informeren wij u hier verder over. De overige groepen, dus
groep 1, 2, 6, 7 en 8 blijven op de locatie Dwarsstraat in Rockanje.
Voorlichtingsbijeenkomst maandagavond
Graag nodigen wij u uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op maandagavond om 19.30 uur in De Merel.
Aanwezig zijn het schoolbestuur, de gemeente, het onderzoeksbureau en de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Wij informeren u dan verder over de ontstane situatie en de gekozen oplossingen. Ook is er voor u gelegenheid voor het stellen van vragen.

Meer informatie
Wij delen uw zorg over de ontstane situatie. De zorg voor de kinderen staat voorop, daarom doen wij er
alles aan om tot goede oplossingen te komen. Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website of de website van de gemeente. Daar vindt u de meest actuele informatie. U kunt met vragen ook bellen naar 0181408 178. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur, ook in het weekend.

Met vriendelijke groet,
Het college van bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Ingrid van Doesburg
Henk de Kock

