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Aan:      De ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen van De Oorsprong 
Van:    Uitvoerend bestuurder 
Betreft:  Coronavirus – verlenging tweede lockdown 
Datum:  13 januari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Gisterenavond heeft minister-president Mark Rutte bekend gemaakt dat de lockdown tot 9 februari 
wordt verlengd. Dit betekent dat alle scholen in Nederland dicht zijn. In de komende week horen wij of 
de basisscholen vanaf 25 januari eventueel wel weer open kunnen gaan. Dit hangt mede af van de 
ontwikkelingen rondom de Engelse variant van het virus en het onderzoek naar de besmettelijkheid 
hiervan, zowel voor kinderen als volwassenen. Tijdens de lockdown wordt onderwijs op afstand 
gegeven aan alle groepen leerlingen van De Oorsprong. 
 
Wat betekent de scholensluiting voor u en uw kind? 
Alle scholen van De Oorsprong zijn gesloten. Uw kind kan in deze weken niet naar school. Voor 
kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen kan aanspraak worden gemaakt op 
noodopvang. Een lijst met de door de overheid benoemde cruciale beroepen, vindt u op de website 
van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  
 
U en/of uw partner oefent een cruciaal beroep uit, kunt u uw kind dan naar de eigen school 
brengen?  
Wij willen zorgdragen voor een goede en verantwoorde noodopvang. Wij merken dat er tijdens deze 
tweede lockdown een groter beroep wordt gedaan op de noodopvang. Daarmee komt het geven van 
onderwijs op afstand onder druk te staan. Van leerkrachten wordt immers gevraagd onderwijs op 
afstand én noodopvang te verzorgen. Dit proberen wij zo goed als mogelijk te organiseren, maar u zult 
begrijpen dat er een moment komt dat deze beide taken niet meer door het beschikbare personeel kan 
worden ingevuld. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.  
Wij willen u dan ook vragen uw kind alleen aan te melden voor de noodopvang als er geen andere 
mogelijkheid voor opvang van uw kind beschikbaar is.  
 
De noodopvang wordt onder schooltijd verzorgd door de school van uw kind. Het is belangrijk dat u 
uw kind voor noodopvang aanmeldt bij de directeur van de school, of de coördinator die daartoe door 
de directeur is aangewezen. LET OP: de school verzorgt alleen noodopvang onder schooltijd.  
 
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen? 
Wij geven via de website van de stichting regelmatig een update: www.de-oorsprong.nl. 
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
Als er nieuws is, bijvoorbeeld over de mogelijke openstelling van de basisscholen vanaf 25 januari, 
brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.  
 
Met vragen over onderwijs op afstand kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor overige vragen 
en/of eventuele zorgen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind. 
 
Ook in de verlenging van deze tweede lockdown wordt aanhoudend om flexibiliteit gevraagd, van u, 
de kinderen en de medewerkers van De Oorsprong. Wij zetten ons zo goed mogelijk in voor het leer- 
en ontwikkelproces van uw kind en zijn blij om te merken dat u dit ook doet. Daarvoor wil ik u bedanken. 
Samen gaat het lukken!  
 
Hartelijke groet,  
 
 
Ariënne Esser 
Uitvoerend Bestuurder 
 
 

Bijlage: Factsheet landelijke maatregelen – d.d. 12-01-2021 

mailto:secretariaat@de-oorsprong.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
http://www.de-oorsprong.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

De Oorsprong | Stichting voor protestants christelijk onderwijs | 0343 579155 | secretariaat@de-oorsprong.nl  
www.de-oorsprong.nl | Korenbloem 15 | 3941 TL | Doorn | IBAN: NL 02 ABNA 059 24351 05 | KvK 30199781 

 

mailto:secretariaat@de-oorsprong.nl

