
 
 
Onderwerp: scholen blijven tot zeker 8 februari dicht 

Abbenbroek, 22 januari 2021 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De scholen en kinderopvang blijven tot zeker 8 februari 2021 dicht. De basisscholen en de 

scholen in het speciaal (basis)onderwijs blijven in ieder geval tot en met vrijdag 5 februari 

2021 onderwijs op afstand verzorgen. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met 

een cruciaal beroep is noodopvang op school mogelijk. 

Thuisonderwijs 

In de eerste weken van de lockdown hebben de scholen vooral ingezet op het herhalen van 

bekende lesstof. Nu het langer gaat duren zal er stap voor stap ook nieuwe lesstof worden 

aangeboden waar dat mogelijk is. Dit zal zeer waarschijnlijk leiden tot verschillen in aanpak 

tussen onze scholen en kan mogelijk vragen bij u opleveren.  

Alle begrip 

We willen u graag meegeven dat onze schoolteams alles op alles zetten om uw kind zo goed 

mogelijk te begeleiden in deze periode, maar dat het onderwijs op afstand geen volwaardig 

alternatief is voor de normale situatie. Misschien heeft u zorgen over het schoolwerk en de 

schoolresultaten. In het belang van uw kinderen vragen we u: zorg voor vrolijkheid en plezier 

met elkaar. 

Wij realiseren ons dat de lockdown ook grote druk kan zetten op de thuissituatie en dat veel 

ouders hun handen vol hebben om alle ballen in de lucht te houden. Mocht het dan even niet 

lukken, dan is daarvoor alle begrip. Neemt u dan gerust contact op met de leerkracht van uw 

kind(eren) om te kijken wat er wél mogelijk is. 

Blik vooruit 

Er is binnen Onderwijsgroep EduMare veel aandacht voor de gevolgen van de fysieke 

schoolsluiting. De scholen willen de mogelijk opgelopen vertraging natuurlijk zo snel mogelijk 

inhalen. Daarom wordt er op de scholen nu al nagedacht over een passende aanpak bij het 

openen van de scholen. 

Tot slot 

In de komende weken wordt u door de school van uw kind(eren) op de hoogte gehouden 

over het lesprogramma. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van de algemene 

ontwikkelingen. Verder willen wij iedereen bedanken voor de complimenten die de 

directeuren en leerkrachten ontvangen. Dat doet de teams goed. 

Zorg goed voor uzelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 

Ingrid van Doesburg en Henk de Kock, 

Bestuurders 

 


