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Rotterdam, 25 maart 2021 
 
Betreft: sluiting hoofdgebouw (Grift 50) 26 maart t/m 5 april 
 
Aan alle ouders van leerlingen die les hebben in het hoofdgebouw 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Omdat vandaag in het begin van de avond duidelijk is geworden dat het aantal coronabesmettin-
gen in ons hoofdgebouw gevaarlijk hoog aan het worden is, hebben we besloten in overleg met de 
GGD en het coronateam van Stichting BOOR ons hoofdgebouw (Grift 50) voor een dikke week te 
sluiten. Wij vinden deze beslissing natuurlijk erg vervelend maar staan pal voor de veiligheid van 
onze leerlingen en medewerkers. In de praktijk betekent dit dat: 
 

- Vanaf morgen (vrijdag 26 maart) het hoofdgebouw gesloten is voor alle leerlingen tot en 
met maandag 5 april. Op dinsdag 6 april zijn de kinderen zonder tegenbericht weer welkom 
op school. 

- Vanwege de veiligheid van ons allen kunnen we in deze periode geen opvang bieden. 
- Vanaf maandag vindt het onderwijs online plaats zoals u dat gewend was tijdens de school-

sluiting. De groepsleerkracht van uw kind bericht u hierover. 
- Morgen (26 maart) kunnen de ouders die tijdens de vorige periode van schoolsluiting een 

laptop hebben geleend een laptop op school ophalen. Van 10 tot 11 uur kunnen de ouders 
met een kind in de middenbouw een laptop ophalen en van 11:30 tot 12:30 uur zijn de ou-
ders met een kind in de bovenbouw aan de beurt. Heeft u kinderen in beide bouwen aan de 
Grift 50, kies dan een van de twee genoemde timeslots. 

- De gebouwen aan de Grift 42 en de Fichtestraat zijn niet gesloten. De kinderen die hier 
naar school gaan, kunnen gewoon zoals gebruikelijk naar school toe komen. Op deze twee 
locaties zijn namelijk nauwelijks besmettingen. 

 
We beseffen dat deze maatregel van grote impact kan zijn op uw thuissituatie. We doen een be-
roep op uw medewerking om samen met ons ervoor te zorgen dat we het virus zoveel mogelijk 
buiten de deur kunnen houden. Een geluk bij een ongeluk is dat komende donderdag en volgende 
week vrijdag al vrije dagen voor uw kind waren (studiedag en Goede Vrijdag). Dat geldt ook voor 5 
april; dat is Tweede Paasdag. In deze brief heeft u de meest relevante informatie voor dit moment 
gelezen. Indien dat nodig is, berichten wij u morgen met aanvullende informatie. 
 
 
Wij wensen iedereen sterkte in deze situatie en als er vragen zijn laat het dan weten via de leer-
kracht van uw kind. U kunt ook een bericht sturen aan: info@obsdemare.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hugo Jacobs, directeur 


