
 
 
Groessen, 15 december 2020   
 
 
 
Betreft: scholen dicht 
 
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
Gisteren werden wij ‘overvallen’ met het bericht dat de basisscholen vanaf woensdag a.s. tot  
in ieder geval maandag 18 januari a.s. dicht gaan (t/m vrijdag 15 januari a.s.).  
Niemand had dit aan zien komen en voor alle basisscholen in Nederland geldt dat men zich hier niet 
op heeft kunnen voorbereiden. 
 
Wij vinden het jammer dat voor de kinderen de vertrouwde structuur van het naar school gaan deze 
dagen voor de kerstvakantie en de weken erna wegvalt.  
Op de meeste scholen is de kerstviering, die voor het eind van deze week op het programma stond, naar 
voren gehaald en wordt geprobeerd om er vandaag toch een mooie dag van te maken met elkaar.  
 
Afstandsonderwijs 
We kunnen gelukkig terugvallen op de ervaringen, die we in het voorjaar hebben opgedaan met 
afstandsonderwijs en de teams zijn overal al volop aan de slag om voorbereidingen te treffen voor 
de periode van schoolsluiting. De resterende dagen van deze week zullen in principe in het teken staan 
van een zorgvuldige voorbereiding, zodat het afstandsonderwijs vanaf 4 januari a.s. goed van start kan 
gaan. Schoolspecifieke informatie over de inrichting van het afstandsonderwijs volgt per IKC/school. 
 
Noodopvang 
Voor kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep wordt noodopvang verzorgd door  
de IKC’s/school op de drie dagen tot de kerstvakantie en vanaf maandag 4 januari a.s. 
Hiervoor kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de IKC-directeur.  
Ouders/verzorgers, die al een contract hebben met onze kinderopvangpartner Zonnekinderen, 
ontvangen vanmiddag een brief van Zonnekinderen met meer informatie over de noodopvang. 
 
Kerstvakantie 
We wensen iedereen van harte een rustige en fijne kerstvakantie toe: kinderen, ouders/verzorgers en 
onze medewerkers. We hopen dat iedereen, ondanks alle beperkingen, weer nieuwe energie op kan 
doen voor de periode, die ons wacht na de vakantie: we zullen er samen alles aan doen om die voor de 
kinderen zo goed mogelijk te maken. 
 
Mede namens het directieteam bedank ik iedereen voor het begrip en de medewerking en wens ik 
iedereen voor het nieuwe jaar alle goeds en bovenal gezondheid toe! 
 
Annemieke Miltenburg 
bestuurder 


