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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren heeft het kabinet/ ons bestuur, in samenspraak met het RIVM, besloten om de scholen te 

sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Graag informeren wij u wat deze 

maatregelen betekenen voor onze school. 

 

Nieuwe maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs 

Het kabinet heeft de volgende maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor het onderwijs en 

de scholen. 

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om ook bij milde klachten thuis te blijven en sociale 

contacten te mijden.  

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken of gespreid te werken, als het werk 

dat toelaat. 

- Geadviseerd is niet bijeen te komen met meer dan 30 personen tegelijk en thuis niet meer dan 2 

gasten te ontvangen. 

- Scholen sluiten. 

- Kinderen waarvan beide ouders werken in de vitale sector (zorg/ politie/ brandweer/ PO en VO-

onderwijs kunnen contact met ons opnemen om opvang te bespreken. Dit geldt ook voor ouders 

die er alleen voor staan en een vitaal beroep hebben. Wanneer u niet van tevoren (48 uur) 

kenbaar maakt dat u kind komt, kunnen wij uw kind niet opvangen.  

- Op 4 januari bieden wij geen noodopvang, er is dan een studiedag gepland voor de leerkrachten. 

- Voor sommige kinderen regelen wij ook extra opvang, als u hiervoor in aanmerking komt, dan 

informeren wij u.   

 

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 15 januari 2021.  

In deze periode vervallen de activiteiten van de Dagprogrammering en ook Dubbel Dosis komt te 

vervallen. 

 

Wat betekent dit voor uw kind? 

 

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk het onderwijs te laten doorgaan. We bereiden ons 

aanstaande woensdag voor op onderwijs op afstand. De leerkracht informeert u over wanneer u 

pakketjes kunt ophalen (Woensdag/ Donderdag/ Vrijdag). We vragen u met klem de website en 

schoolapp met persoonlijke inbox in de gaten te houden. 

Op de website, in de maandbrief van oktober vindt u informatie hoe u de nieuwste app kunt installeren 

op uw telefoon. 

 

We verwachten de kinderen/ ouders van groep 3 t/m 8 online op donderdag 17 december (oefenen en 

uitproberen van het thuisonderwijs) vanaf dinsdag 5 januari t/m 15 januari start het thuisonderwijs.  

De leerkracht informeert u hierover. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden elke dag op klasbord verwacht. 

Kinderen van de groepen 3 t/m 8, moeten 2x per dag online laten zien dat ze aan schoolwerk bezig 

zijn. Zij melden zich bij de groepsleerkracht. 

 

Heeft u de schoolapp nog niet gedownload dan is dit wel een belangrijk moment. Uiteraard staan wij 

klaar om u te helpen. 

 

Mocht u thuis geen computer hebben dan vragen wij u dit te melden bij de groepsleerkracht, dan 

kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen. 

 

Is uw kind ziek, dan kunt u uw kind zoals gebruikelijk afmelden via de schoolapp. 
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Veel gestelde vragen 

Tot slot. Graag verwijzen wij naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden. Op deze website worden de meest gestelde vragen over het coronavirus 

beantwoord. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u specifieke vragen voor de school 

van uw kind, neem dan contact op met de school. 

 

Ondanks alle bijzondere maatregelen wensen wij jullie fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. 

 

Blijf gezond, 

 

Team Bogermanschool 
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