
 
 

 

 

 

Groningen, 1 april 2020  

 

Onderwerp: verlenging sluiting scholen  

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

U heeft het vast al gehoord: de scholen in Nederland blijven langer gesloten. Gisteravond heeft de regering een 

persconferentie gehouden. Hierbij is aangegeven dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden 

verlengd worden tot en met 28 april. Dan beginnen de meivakanties en de scholen in Nederland blijven dicht 

tot en met de meivakantie. Dit betekent dat uw kind(eren) pas op 11 mei weer naar school kan komen.  

We begrijpen dat de regering dit besluit heeft genomen, in het belang van de volksgezondheid. Maar het is een 

besluit dat voor de leerlingen en voor u als ouders/verzorgers grote impact heeft. Met de meivakantie erbij 

zullen de kinderen vanaf nu nog vijf weken thuis moeten blijven. Dat is voor de kinderen en voor de ouders 

zwaar. Kinderen missen hun klasgenoten en hun leerkracht, ze moeten thuis les krijgen van hun ouders of 

verzorgers. Dat is echt niet gemakkelijk. Minister-president Rutte gaf gisteravond ook het dringende advies om 

geen plannen te maken voor de meivakantie, omdat het dan waarschijnlijk nog niet toegestaan is om leuke 

activiteiten buitenshuis te ondernemen.  

Onze leerkrachten en andere medewerkers hebben de afgelopen weken van alles gedaan om het onderwijs op 

afstand vorm te geven. We zorgen voor opdrachten en we proberen zo veel mogelijk contact te houden met de 

leerlingen en hun ouders/verzorgers. Dit zullen we in de komende weken blijven doen. We hopen dat het u lukt 

om uw kind of kinderen te helpen bij de opdrachten die ze krijgen van school. Als het niet goed gaat, geeft u 

dat dan aan bij de leerkracht van uw kind, dan gaan we zo goed mogelijk ondersteunen.  

In uitzonderlijke gevallen is er in de komende weken wel opvang voor leerlingen op onze scholen. Dit geldt voor 

leerlingen met ouders/verzorgers die werken in cruciale beroepen. En het is heel soms mogelijk, als daar een 

grote noodzaak voor is, opvang te krijgen. De school beslist dan, vaak in overleg met zorginstanties of daar 

ruimte voor moet worden gemaakt. Dit is dus alleen in hele uitzonderijke gevallen. Maar verder blijven alle 

leerlingen thuis tot 11 mei. Het is nog steeds heel belangrijk dat er zo weinig mogelijk leerlingen en 

leerkrachten of andere medewerkers op school zijn, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Ik wens u en uw kind(eren) heel veel sterkte toe. Ik hoop van harte dat de situatie in Nederland in de komende 

weken verbetert, zodat onze leerlingen op 11 mei weer fijn naar school kunnen! 

Met vriendelijke groet, 

 

Annalie Osinga 

Bestuurder SCSOG (De Bolster, Fiduciaschool, De Kimkiel, De Wingerd)  


