
 

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat de minister-president zojuist een lockdown heeft afgekondigd, 

waarbij de scholen gesloten zullen zijn tot 17 januari 2021. Natuurlijk zouden we de kinderen liever 

in onze scholen ontvangen. Nu dat niet kan en mag gaan we er alles aan doen om afstandsonderwijs 

in te richten.  

 

Tijdens de eerdere sluiting hebben we gezien dat afstandsonderwijs een hele andere wijze van 

lesgeven is dan we gewend zijn. Het bleek voor veel kinderen lastig om vanuit huis hun schoollessen 

te volgen. Ook voor onze leerkrachten zorgde het voor de nodige uitdagingen. De wijze waarop het 

onderwijs de komende periode wordt ingericht verschilt per school, passend bij de mogelijkheden en 

werkwijze van de school worden keuzes gemaakt. U zult hierover de komende dagen geïnformeerd 

worden. Mocht dat vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw 

kind(eren) of met de directeur.  

 

Voor alle scholen van OBO gelden wel de volgende zaken: 

De dagen tot de kerstvakantie zal er nog geen afstandsonderwijs verzorgd worden. Er is tijd nodig 

om dit goed voor te bereiden. Hiervoor worden de dagen tot de vakantie gebruikt. Direct na de 

vakantie, op 4 januari 2021, wordt op alle scholen gestart met het afstandsonderwijs.  

 

Vanuit OBO vinden we het belangrijk dat alle kinderen dagelijks de kans krijgen om contact te 

hebben met hun juf of meester. Daarom hebben we met de scholen afgesproken dat er voor iedere 

klas / leerling ten minste één keer per dag een contactmoment gepland wordt met de leerkracht. Dit 

kan een moment zijn met de hele groep waarin instructie wordt gegeven of vragen aan de leerkracht 

gesteld kunnen worden over de lesstof. Ook een moment met de hele groep of een deel daarvan om 

de sociale contacten te onderhouden zou een mogelijkheid kunnen zijn. De leerkracht zou er ook 

voor kunnen kiezen om een  individueel contactmoment met uw kind te plannen. De wijze waarop 

dit wordt vormgegeven is een keuze van de school en de eigen leerkracht van uw kind(eren).  

 

 

  

14-12-2020  

 

 

Mirjam Buster 

Sluiting scholen 



 

Na de kerstvakantie zullen we tijdens de schooltijd noodopvang verzorgen voor de kinderen van wie 

beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. De komende dagen gaan we het nodige regelen om 

de noodopvang vanaf 4 januari aan te kunnen bieden. Het is belangrijk dat u nog voor de 

kerstvakantie bij de school meldt dat u behoefte heeft aan noodopvang en waar mogelijk ook al 

aangeeft op welke dag(en) u uw kind(eren) naar de noodopvang zou willen brengen. Tijdens de 

noodopvang krijgen de kinderen de kans om deel te nemen aan het afstandsonderwijs verzorgd door 

de eigen leerkracht, er wordt in de noodopvang geen les gegeven. Als u uw kind(eren) aanmeldt voor 

noodopvang zullen we u zo spoedig informeren over de noodopvang.  

Voor noodopvang na schooltijd kunnen ouders met een BSO contract terecht bij de BSO.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nieuwe maatregelen of richtlijnen 

komen voor het onderwijs zullen we die natuurlijk weer met u communiceren.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jan Veenker 

Directeur-bestuurder 


