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Hulpwijzer Brabantse wal.
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Zoals minister-president Mark Rutte deze week tijdens de persconferentie zei, zitten we in
een tussenweek. De afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus blijven
van kracht.
Aan de andere kant ben ik benieuwd naar de maatregelen die volgende week bekend worden gemaakt.
Stéphane Cépèro voorzitter van het College van Bestuur zegt vrijdag 17 april in BN/deStem:
“We moeten afstappen van het idee dat we terug kunnen naar hoe het was”. “Anderhalve
meter onderwijs betekent bij ons acht leerlingen per klas. Dus je zult naar een combi moeten zoeken van online en fysiek onderwijs. Waarbij wat mij betreft vooral kinderen die het
thuis nu moeilijk hebben de kans krijgen straks weer naar school te gaan”. Ook is onze voorzitter benieuwd naar het rapport van het RIVM over de besmettelijkheid van het coronavirus bij kinderen.
We horen dus volgende week wat de nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden. Afhankelijk van de inhoud van de maatregelen zullen we plannen maken hoe
we de school na de Meivakantie organiseren. In de Nieuwsbrief van vrijdag van 24 april
verwacht ik u hierover meer informatie te kunnen geven.
Met hartelijke groet,
Ab de Laater.

Interessante informatie:

Maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus tot de Meivakantie.
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Www.hulpwijzerbrabantsewal.nl
Hulpwijzer Brabantse Wal is
ontwikkeld vanuit de gedachte dat iedereen telt en
zodoende recht heeft op
hulp en ondersteuning waar
dat nodig is. De site is een
initiatief van de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in samenwerking met inwoners,
verenigingen en organisaties.
Hulpwijzer Brabantse Wal is
dé online plek voor het vinden van praktische informatie, adressen
en activiteiten dichtbij
huis. Op deze website kunt
u bijvoorbeeld terecht voor
informatie en vragen over:
•
•
•
•
•
•
•

jeugd en gezin
hulp bij geldzaken, bijdragen en toeslagen
sport en gezondheid
vervoer
vrijwilligerswerk
werken, wonen en leren
zorg

Sommige informatie is algemeen en andere is meer gericht op lokale initiatieven zoals trainingen en cursussen in de buurt.
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