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Ouders en Verzorgers leerlingen Stichting De Waarden

Zevenbergen, 15 december 2020
Onze ref.: 2020-500/LH/VP
Betreft: Coronavirus – sluiting scholen per 16 december 2020

Geachte ouders / verzorgers,

Gisterenavond is in de persconferentie van Premier Rutte aangekondigd dat heel Nederland vanaf vandaag in
lockdown gaat, tot ten minste dinsdag 19 januari 2021. Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich
heen. De afgelopen weken was er een snelle toename in het aantal besmettingen. Mede om deze reden is
besloten om de scholen vanaf morgen, 16 december te sluiten tot maandag 18 januari aanstaande. Het
Kabinet gaat over tot deze algemene sluiting om het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen te
beperken en daarmee het verspreiden van het coronavirus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen
zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. Op 12 januari
aanstaande zal er een persconferentie plaatsvinden waarin aangegeven zal worden of de scholen op 18
januari weer open kunnen. Graag zet ik de belangrijkste zaken, zoals tot op heden bekend, voor u op een rijtje.

De belangrijkste zaken voor nu op een rijtje







De kerstvakantie start voor alle scholen vervroegd, vanaf morgen (16 december) zijn alle leerlingen
vrij. De dagen tot aan de kerstvakantie wordt door onze scholen gebruikt om voorbereidingen te treffen
voor het thuisonderwijs.
Vanaf maandag 4 januari aanstaande starten alle scholen met het geven van thuisonderwijs.
Informatie over de inhoud en organisatie hiervan ontvangt u via de schooldirecteur van de school van
uw kind(eren). U ontvangt hierover uiterlijk morgen bericht.
De schoolsluiting duurt in principe tot maandag 18 januari 2021.
Het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van de besmettingen, of scholen op 18
januari weer open mogen.
De scholen bekijken de mogelijkheid, in overleg met de Medezeggenschapsraad van de school, om
tijdelijk over te gaan op een continurooster. Mocht dit van toepassing zijn voor de school van uw
kind(eren) ontvangt u hierover bericht van de schooldirecteur.
Tot en met vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari zal de noodopvang voor kinderen met
ouders in cruciale beroepen geregeld worden. Hoe u uw kind(eren) kan aanmelden voor de
noodopvang hoort u van de schooldirecteur van uw kind(eren). De lijst met cruciale beroepen treft u
hier aan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
In de kerstvakantieperiode (21 december 2020 t/m 3 januari 2021) zijn onze scholen gesloten en biedt
de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij
hanteren tijdens deze vakantieperiode.
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Tot slot
We realiseren ons de enorme impact die dit Kabinetsbesluit met zich meebrengt. Wij streven er naar u zo goed
en snel als mogelijk op de hoogte te houden. Ook wij zijn afhankelijk van verscheidende instanties.
Voorafgaand aan enige vorm van communicatie willen we de afspraken en maatregelen goed in beeld
brengen. Hierdoor duurt het soms wat langer voordat we u van informatie kunnen voorzien. We danken u voor
uw begrip en enorme flexibiliteit.
Ondanks deze berichtgeving wens ik u warme kerstdagen toe en dat het jaar 2021 verlichting mag brengen,
maar vooral goede gezondheid.
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 0168-40 45 02.
Met vriendelijke groet,

dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder
Cc: MR’en van alle scholen

