
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals u wellicht al hebt gehoord sluiten vanaf morgen, woensdag 16 december opnieuw alle scholen 
vanwege corona. Enerzijds verwacht, anderzijds een abrupt einde aan dit kalenderjaar en vlak voor de 
leuke kerstactiviteiten.  
 
Vandaag krijgen alle kinderen zo veel mogelijk schoolspullen en eventuele opdrachten mee naar huis. 
Hiermee kunnen ze de komende dagen tot de kerstvakantie mee aan de slag. Het thuisonderwijs wordt 
deze week nog niet opgestart. De komende dagen gaan we bezig met de voorbereiding van het 
thuisonderwijs voor na de vakantie. 
 
Voor ouders in cruciale beroepen is er noodopvang mogelijk. Voorwaarde is dat ouders werkzaam zijn 
in zogenoemde vitale beroepen en dat er geen andere mogelijkheid voor opvang mogelijk is. Hiervoor 
gebruiken we deze landelijke lijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen. 
Mocht u de komende drie dagen noodopvang (alleen in nood!) nodig hebben, neem dan vandaag 
contact op met de school door een mail te sturen naar h.roelink@lauwerseneems.nl  . (NIET via Social 
Schools) 
 

Daarin graag het volgende aangeven: 
- naam/namen van de kinderen 
- de groep/groepen 
- welke dagen en eventueel afwijkende tijden. 
 
We bieden woensdag en donderdag  opvang van 08.30 – 14.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.00 uur 
aan. ’s Middags waren de kinderen al vrij. Deze week wordt de opvang gedaan door de 
invalvakdocent Adriaan van der Sijs (wo) en donderdag en vrijdagochtend door Fokke Poort uit de 
invalpool. 
 
Een aantal scholen overweegt (wij ook) om vanaf januari de leerlingen, die gebruik maken van de 
noodopvang, op een beperkt aantal locaties op te vangen. Op die manier denken zij beter in staat te 
zijn om straks de online lessen te verzorgen. Kinderen opvangen en online lesgeven, blijkt niet goed te 
werken, weten we uit ervaring van de vorige lockdown.  
 
Op dit moment kijken we naar de haalbaarheid van dit plan. Op vrijdag informeren we u daarover.  
 
Om een goede inschatting te maken van de verwachte aantallen leerlingen die in januari gebruik 
maken van de noodopvang, wordt u gevraagd om zoveel als mogelijk per mail door te geven aan 
Heleen Roelink (h.roelink@lauwerseneems.nl|) op welke dagen u gebruik wilt maken van de 
noodopvang in de periode van 4 januari tot en met 15 januari 2021. Zou u dit vóór 12:00 uur 
donderdag 16 december willen doen?  
Dat is kort dag, we realiseren ons dat zeer zeker, maar dit is voor het ontwerpen van een werkend plan 
voor ons van groot belang.  
 
De teamleden gaan de komende dagen aan het werk en treffen voorbereidingen voor het 
onderwijsprogramma na de kerstvakantie. De school houdt u op de gebruikelijke manier steeds op de 
hoogte. 
 
Het is anders dan we ons voorgesteld hadden, maar de maatregelen geven ons weinig keus. 
Desondanks wens ik u een goede vakantie en fijne feestdagen toe.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Peter Loonstra 
 
(Een gedeelte van de brief is een algemene gedeelte voor alle scholen) 
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