
 
 
 
Vlissingen/Middelburg, 15 december 2020 
 
Betreft: Corona update 11: scholen dicht vanaf woensdag 16 december 

  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We staan op de drempel van het jaar 2021. Traditiegetrouw is de maand december een maand die in 
het teken staat van verbinding. Dat zien we terug in de samenkomsten en vieringen, zowel op het 
werk als thuis. In deze bijzondere tijd is dit in 2020 opnieuw anders dan anders. Door de Corona-
pandemie kunnen we dit kalenderjaar helaas niet met elkaar afsluiten zoals we dat zo graag hadden 
willen doen. 

Het kabinet maakte gisteren bekend dat ze heeft besloten over te gaan tot een vergaande 
lockdown. Alle scholen zullen daarom vanaf morgen, woensdag 16 december, gesloten zijn. Zoals 
het er nu naar uitziet zullen ze in ieder geval gesloten blijven tot en met 17 januari. De kinderen 
krijgen in die periode onderwijs op afstand. 

Onze Wijs gaat hier als volgt mee om: 

·    Deze week zullen de schoolteams gebruiken om het afstandsonderwijs vorm te geven. Over 
hoe het onderwijs er deze week en na de kerstvakantie georganiseerd wordt, ontvangt u 
informatie van de school van uw kind(eren). 

·    Uiterlijk maandag 4 januari starten alle scholen met het verzorgen van het onderwijs op 
afstand. 

·    Ouders met een cruciaal beroep (zie lijst op site rijksoverheid.nl) die het echt niet lukt zelf 
opvang voor hun kind(eren) te regelen tijdens reguliere schooltijden, kunnen een beroep 
doen op de noodopvang. U dient hierover contact op te nemen met de directeur van de 
school. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel 
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

·    De kinderopvangorganisaties verzorgen voor ouders met een cruciaal beroep ook de 
buitenschoolse opvang en vaak ook de noodopvang, bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie. U 
dient zich hiervoor tot betreffende organisaties te wenden. 

·    De kerstvakantie is ook echt vakantie. Er is dan géén noodopvang op school en géén 
thuisonderwijs. 

We beseffen dat we wederom een beroep op u doen. Ik spreek hierbij de verwachting uit dat we er 
samen weer het beste van zullen maken en zo op deze manier toch het onderwijs aan uw kind(eren) 
door kunnen laten gaan. Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 



 
 
We kijken terug op een bewogen jaar waarin het coronavirus ons leven en ook het onderwijs 
grotendeels heeft beheerst. In tijden van crisis heb je elkaar heel hard nodig. Wij sluiten deze brief af 
met u hartelijk te bedanken voor de wijze waarop u samen met ons deze bijzondere periode heeft 
doorstaan. 

Bij deze wensen wij u alvast gezegende kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021 toe! 

 

Mede namens de directeuren van Onze Wijs, 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen van den Oord 

Voorzitter college van bestuur Onze Wijs 

 

 


