
 

 

 

 

 

 

Brief aan ouder(s) / verzorger(s) i.v.m. het coronavirus 

 

 

Rossum, 15 december 2020 

 

 

 

Betreft: sluiting scholen per 16 december 2020  

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van kinderen op één van de Stroomm-scholen,  

  

 

Gisteravond is door premier Rutte bekend gemaakt dat Nederland in een strenge lockdown gaat.  

Zo zijn vanaf morgen, 16 december, alle scholen gesloten tot in ieder geval 18 januari. In het tegengaan 

van een verdere verspreiding van het coronavirus gaan we wederom een volgende, hele ingrijpende  

fase in.  

 

Dit betekent dat uw kind helaas tot nader bericht niet naar school kan. De scholen zullen zo spoedig 

mogelijk overgaan op onderwijs op afstand. Eerdere ervaringen worden daarbij gebruikt om dit opnieuw 

zo goed mogelijk vorm te geven. De dagen tot de kerstvakantie zullen de scholen gebruiken om het 

afstandsonderwijs voor te bereiden. Vanaf 4 januari kan het afstandsonderwijs daadwerkelijk starten.  

Meer informatie over de daadwerkelijke start van het afstandsonderwijs en de wijze waarop dit is 

georganiseerd voor uw kind(eren) ontvangt u van de school. 

     

Daarnaast heeft het kabinet aan het onderwijs gevraagd om de kinderen van ouders die werken in vitale 

beroepen (gezondheidszorg, ambulance, politie, openbare orde, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

geestelijke gezondheidszorg) op te vangen op school als de desbetreffende ouders zelf niet in staat zijn 

de kinderopvang te verzorgen of als zij geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie, de 

zogenaamde noodopvang. Dit is anders in vergelijking met het voorjaar toen deze taak neergelegd was bij 

de kinderopvangorganisaties zelf. 

    

Als u nu al voorziet dat u vanaf morgen mogelijk problemen met de opvang van uw kind(eren) heeft én u 

werkt in één van de vitale sectoren, dan kun u dit nu al kenbaar maken bij de directeur van de school van 

uw kind(eren).   

  

Omdat scholen zowel afstandsonderwijs vorm willen geven maar ook voor de noodopvang 

verantwoordelijk zijn én medewerkers zoveel mogelijk op afstandsonderwijs zullen worden ingezet, doe ik 

echter wel een beroep op u om opvang zoveel mogelijk zelf te regelen.  

  

 



 

 

 

 

 

 

U ontvangt zeer spoedig meer informatie over o.a. het afstandsonderwijs maar ook over de organisatie 

van de noodopvang van de directeur van de school van uw kind(eren).   

    

Als laatste; het zijn en blijven nog even bijzondere tijden. Met elkaar proberen we de gevolgen van het 

coronavirus te beperken. Ik realiseer mij dat wederom een enorm beroep wordt gedaan op u als ouder / 

verzorger maar ook op al onze medewerkers op de scholen. We hebben bewezen flexibel te zijn. Vanuit 

die gedachte doe ik wederom een beroep op u en reken ik op uw begrip voor het ongemak dat opnieuw 

ontstaat.  

  

Rest mij om u en uw kind(eren) binnen deze omstandigheden toch goede feestdagen toe te wensen en 

alvast een mooi, gezond en hopelijk zo snel mogelijk virusvrij 2021! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

R.J.A. Koevoets | MSc 

voorzitter College van Bestuur Stroomm  

 


