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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het thuisonderwijs wordt in ieder geval verlengd tot maandag 8 februari. Dit betekent dat wij de 
werkwijze die we nu hanteren, blijven voortzetten. 
Informatie over het eventueel ophalen van nieuwe werkmaterialen krijgt u via de eigen leerkracht. 
 
Het ministerie van OCW schrijft op haar website:  
,,Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en 
besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook 
zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van 
nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en 
kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel 
mogelijk worden voorkomen.” 
 
Nieuwe leerlingen 
Je zult nu maar net 4 jaar zijn of bijna 4 jaar….. Dan wil je maar 1 ding: naar de grote school, de 
basisschool. 
Helaas kan dat niet. Dit geldt nu voor onze nieuwe leerlingen Stella Bolt, Nel Buren en Noa Kooijman. 
Gelukkig brengen juf Grietje en Sjoukje elke maandag pakketjes rond en dan gaan ze natuurlijk ook 
langs bij de nieuwe leerlingen. 
Wij wensen Stella, Nel en Noa heel veel plezier bij ons op school en we duimen dat ze zo snel 
mogelijk ook echt naar school kunnen komen. 
 
Noodopvang 
De huidige noodopvang blijft wederom van kracht.  
Mocht u geen thuisonderwijs kunnen verzorgen omdat u een cruciaal beroep uitoefent, dan zullen 
wij met u meedenken om tot een passende opvang voor uw kind(eren) te komen, zodat u uw werk 
in deze sector kunt blijven vervullen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het 
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Ouders die gebruik moeten maken van de 
noodopvang kunnen het aanvraagformulier invullen, zie bijlage.  
N.B. indien u eerder gebruik heeft moeten maken van de noodopvang dan hoeft u alleen de tweede 
bladzijde in te vullen.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij het graag.  

Hartelijke groet, 

 
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  

 

 
 


