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Van de directie 
We naderen de meivakantie en ook hopen we volgende week meer te weten over 

een eventuele herstart van de scholen.  

Als we al opengaan, zal dat zeker niet op dezelfde manier zijn als in voorheen! 

Ik reken op een gefaseerde herstart, waarbij we met alle scholen rekening moeten 

houden met de 1,5 meter afstand. Dat wordt nog een hele klus! We zullen u in de 

meivakantie weer op de hoogte brengen met aparte brieven over de gevolgen van 

alle maatregelen. 

Mooi boekje 
Nu we veel thuis blijven en thuis werken komen 

er ook diverse problemen op ons af. In het 

boekje wat aan alle ouders is opgestuurd, heeft 

u een mooi overzicht wat u kunt doen en wie u 

kunt helpen bij eventuele moeilijkheden. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schoolformaat.nl%2Fnieuws%2Fweek-van-de-opvoeding-van-start&psig=AOvVaw2j13w9QEwrxiVwjsaTPHYi&ust=1586959873803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjEnbSM6OgCFQAAAAAdAAAAABAK
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Schoolmelkbericht van Campina 
 

Zoals bij u bekend is, heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat scholen in ieder 

geval t/m de meivakantie gesloten zullen blijven in verband met het Corona virus. 

Mochten de scholen hierna weer opengaan, dan zullen wij weer starten met het leveren 

van Schoolmelk. Dit zal op zijn vroegst in week 20 (week van 11 mei) zijn.  

  

Logischerwijs hoeven abonneehouders niet te betalen voor de pakjes melk die in deze 

periode niet geleverd kunnen worden. Zodra bekend is wanneer de scholen weer 

opengaan, zal per abonneehouder worden bekeken wat het overschot aan betaling is. 

Dit zal worden teruggestort op de rekening, of in mindering worden gebracht op het 

bedrag wat diegene nog moet voldoen. Wij hebben de ouders/abonneehouders 

hierover geïnformeerd. 

  

Zodra er bekend wordt gemaakt dat de scholen weer opengaan, zullen we u 

informeren over het hervatten van de leveringen Schoolmelk. 

 

Het CJG staat voor je klaar 
 

Door het coronavirus ziet het leven van bijna iedereen er op dit moment heel anders 

uit dan normaal. De meeste kinderen zijn thuis, terwijl de ouders vaak gewoon moeten 

werken. Veel afspraken gaan op een andere manier. Gelukkig komen we ver met alle 

digitale mogelijkheden die er zijn. Graag laat ik je weten dat het Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat. 
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Aangepaste dienstverlening door coronavirus 

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk gewoon door, per telefoon, beeldscherm of 

op een van onze CJG-locaties. Op onze locaties zijn bijvoorbeeld de meeste 

afspraken voor baby’s tot 14 maanden. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat zij de 

prikken van het Rijksvaccinatieprogramma krijgen. Dit geldt ook voor de 14-jarigen die 

een vaccinatie nodig hebben tegen de meningokokkenziekte. Voor de andere 

kinderen bekijken we of we de afspraken op locatie of digitaal kunnen doen. In 

bijzondere gevallen kunnen we op huisbezoek komen.  

Wij zijn er voor jou 

Deze coronacrisis vraagt bijzondere opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers. 

Wil je hierover met een professional in gesprek gaan? Weet dan dat wij ook daarvoor 

voor je klaarstaan. Wij kennen de mogelijkheden voor steun en zorg in jouw wijk en 

denken graag met je mee. 

Zo kun je contact met ons opnemen 

Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens 

staan hieronder) of via ons contactcentrum. Alle manieren en tijden waarop het 

contactcentrum bereikbaar is, zie je op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Op 

centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en 

onze aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veelgestelde vragen 

van andere ouders. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er graag voor jou en je gezin! 

• Liesbeth Trommelen 

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 

• E-mail: l.trommelen@cjgrijnmond.nl 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/corona
mailto:l.trommelen@cjgrijnmond.nl
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Kalender 
 

De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle activiteiten voor de 

maand april zijn opgeschort.  Wat betreft het doorgaan van de meivakantie zijn we 

afhankelijk van de maatregelen van de regering! We wachten met spanning af.  

April 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

  1 onderwijs op 

afstand 

 

2 onderwijs op 

afstand 

 

3 onderwijs 

op afstand 

 

4 onderwijs 

op afstand 

5 onderwijs 

op afstand  

 

6 onderwijs op 

afstand  

7 onderwijs op 

afstand 

8 onderwijs op 

afstand 

 

9 onderwijs op 

afstand 

 

10 onderwijs 

op afstand 

 

 

11 12 

13 onderwijs op 

afstand 

14 onderwijs 

op afstand 

15 onderwijs 

op afstand 

 

16 onderwijs 

op afstand 

 

17 onderwijs 

op afstand 

  

18 

 

19 

 

20 onderwijs op 

afstand 

 

21 onderwijs 

op afstand 

 

22 onderwijs 

op afstand 

 

23 onderwijs 

op afstand 

 

24 onderwijs 

op afstand 

 

25  

 

26 

 

 

27 meivakantie 

 

28 meivakantie 

 

 

29 meivakantie 

 

30 meivakantie 
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