Aan de ouders/verzorgers

Datum:
Kenmerk:
Bijlagen:
Betreft:

15 december 2020
CvB/JW-201215
sluiting scholen/onderwijs op afstand

Beste ouders/verzorgers,
Jullie zullen ongetwijfeld vernomen hebben, dat alle scholen in Nederland vanaf morgen tot maandag 18 januari
gesloten zijn. Hierna informeren wij jullie over de gevolgen van dit kabinetsbesluit.
Woensdag 15 tot en met vrijdag 17 december
• Scholen gesloten; voorbereiden onderwijs op afstand
Op deze dagen bereiden de scholen zich voor op onderwijs op afstand vanaf maandag 4 januari a.s. Dit
betekent dat de leerlingen in principe geen les krijgen, ook niet op afstand. De schooldirecteur of de
leerkracht informeert jullie over de invulling van deze 3 dagen.
• Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
Voor kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep is er noodopvang op school. Bij cruciale
beroepen gaat het bijvoorbeeld om beroepen in de zorg, bij de politie of in de kinderopvang. Als in een
gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te
vangen. De rijksoverheid heeft een lijst van cruciale beroepen bekend gemaakt, klik op deze link.
Vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 15 januari
• Scholen gesloten/onderwijs op afstand
Vanaf maandag 4 januari is er onderwijs op afstand. De schooldirecteur of de leerkracht informeert jullie
over de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven.
• Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
Ook vanaf maandag 4 januari is er voor kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep noodopvang.
Deze is vanaf deze datum op één schoollocatie in de buurt/wijk; welke dat is, zal de schooldirecteur jullie
laten weten.
Wij begrijpen, dat de scholensluiting nogal wat vergt van ons allen. Van onze medewerkers, van ouders/
verzorgers en niet te vergeten van de leerlingen. Samen gaat ons dat lukken! Alvast dank voor jullie begrip en
medewerking.
Vragen? Neemt contact op met de schooldirecteur: digitaal of telefonisch.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel
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