Maastricht, d.d. 15-07-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van BS Scharn
Schoolreisje 2022

Dag ouders/verzorgers,
Door middel van deze brief willen we u -voor nu- laten weten wat de stand van zaken is met
betrekking tot het wel of niet doorgaan van het schoolreisje op dinsdag 19 juli 2022.
De afgelopen dagen hebben we veel berichten, zowel mondeling als schriftelijk, ontvangen
van ouders/verzorgers over het schoolreisje.
Als werkgroep schoolreis, het crisisteam van de school en de medezeggenschapsraad hebben
wij vanmorgen overleg gevoerd over de besluitvorming wel/niet doorgaan schoolreis van a.s.
dinsdag. Dit naar aanleiding van de weersverwachting en de te verwachten zeer hoge
temperaturen op dinsdag.
Mede in de hoop dat de weersvoorspelling voor dinsdag naar een lagere temperatuur wordt
bijgesteld, hebben we gezamenlijk besloten a.s. maandagmorgen de knoop pas definitief door
te hakken. Dit doen we met dezelfde en genoemde groep mensen en na het inwinnen van
zoveel mogelijk kennis (o.a. GGD, medici en juristen). Op grond van het genomen besluit
maandag a.s. ontvangt u als ouders/verzorgers direct een bericht via Schoudercom.
We realiseren ons heel goed dat welk besluit ook wordt genomen, er altijd een groep mensen
graag een andere beslissing had gezien. Daarom vinden we het belangrijk voorafgaand aan
het besluit te laten weten dat het te nemen besluit zeer zorgvuldig (betrokkenheid
ouders/onderwijsmedewerkers en inwinning van relevante informatie) wordt afgewogen. Bij
de besluitvorming staat de veiligheid van alle betrokkenen bij de school, in de eerste plaats de
kinderen, voorop. Bij het definitief cancellen van het schoolreisje zullen we het alternatieve
plan aan u voorleggen. Dit zou kunnen betekenen dat de kinderen dan naar school komen en
een aangepast (‘tropen’) programma draaien in de eigen groep. Nogmaals hierover brengen
we u a.s. maandag op de hoogte.
Wij checken overigens, ook juridisch, of een mogelijk uitstel van het schoolreisje kan
plaatsvinden. Ook hierover zullen we u, hopelijk komende week, informeren indien besloten
wordt het schoolreisje op dinsdag a.s. niet door te laten gaan.
We willen iedereen vragen niet op dit bericht te reageren en de berichtgeving van a.s.
maandag af te wachten. Hartelijk dank hiervoor.
Voor nu, wensen we u een goed weekeinde,
Namens het team, de werkgroep schoolreis en de medezeggenschapsraad,
Marcel Janssen

