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Beste ouder of verzorger,
In deze coronatijd, midden in de tweede lockdown, staan we allemaal voor een flinke opdracht. Voor
ons betekent de lockdown dat wij onderwijs op afstand en noodopvang op school verzorgen. Voor u
betekent het dat u, naast uw normale dagelijkse activiteiten, thuisonderwijs mogelijk maakt. Dat is
voor ons allemaal een uitdaging. In deze brief staan we stil bij wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Wij bieden noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders/verzorgers met een
cruciaal beroep
Heeft u een cruciaal beroep? Dan heeft de landelijke overheid het volgende bepaald:
 Hebben alle ouders/verzorgers in uw gezin een cruciaal beroep? Dan heeft u recht op
noodopvang voor uw kind(eren). U regelt dit met de leiding van de school.
 Bestaat uw gezin uit 2 ouders/verzorgers en heeft 1 van hen een cruciaal beroep? Dan
krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf uw kind(eren) op te vangen. Daarmee zorgt u
voor een lagere druk op onze noodopvang en kunnen wij het onderwijs (op afstand) van uw
kind(eren) zo goed mogelijk voortzetten.
U vindt op de website van de landelijke overheid een lijst met cruciale beroepen.
Ondertussen doen wij er alles aan om uw kind goed onderwijs te geven
Soms is dat een uitdaging. Ook onze leerkrachten moeten volgens de landelijke regels zo veel
mogelijk thuis werken. De school verzorgt tegelijk het onderwijs op afstand en de noodopvang.
Doordat onze medewerkers niet tegelijk voor beide taken kunnen zorgen, is het goed regelen ervan
soms lastig. Gelukkig hebben wij de ervaringen uit de vorige lockdown en onze voorbereidingen van
de afgelopen maanden. Wij doen er alles aan om uw kind goed onderwijs te geven en vragen uw
begrip als dit soms iets anders loopt dan u van ons gewend bent.
Samen komen we goed door de lockdown heen
We zijn in staat in te spelen op ingewikkelde situaties zoals een landelijke lockdown, zolang we het
samen doen. Samen met alle leerkrachten, docenten, leerlingen en samen met u.
We weten dat dit in sommige situaties veel van u vraagt en dat het niet altijd simpel is. Als u vragen
of opmerkingen heeft, klop gerust aan bij de leiding van de school.
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