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Extra Nieuwsbrief 19-01-2021 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u een extra 

nieuwsbrief. 
  

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Afgelopen weekend hebben we ge-

hoord dat de scholen tot 8 februari 
nog gesloten blijven. Het is niet be-

kend wat er na 8 februari gebeurd. 
De reden dat de scholen niet open 

gaan heeft te maken met het virus 

en de dreiging van de Britse variant 
van dit virus. Gezondheid voor leer-

lingen en personeel staat voorop. 
 

De scholen van EduCare blijven 
daarom gesloten tot 8 februari. Wel 

wordt er nog steeds opvang voor 
leerlingen van ouders met cruciale 

beroepen geboden en ook bieden we 
maatwerk voor leerlingen in kwets-

bare situaties. 
In de media lees je soms berichten 

dat er scholen open zijn of open wil-
len voor groepen leerlingen. De 

scholen van EduCare volgen de be-

richten van het ministerie en van de 
PO-raad. 

Hier staat dat het SBO en het SO 
onderwijs op afstand verzorgen. Het 

VSO zou kunnen kijken naar het 
deels verzorgen van de lessen voor 

de examenklassen. Met dit laatste 
bedoelt men de leerlingen die in het 

speciaal onderwijs zitten en voor 
een diploma leren. Voor onze scho-

len is dit niet van toepassing.  
De praktijkschool kan (deels) onder-

wijs verzorgen voor leerlingen in de 
examenklassen en voor een deel 

van de praktijkvakken. Dit laatste 
wordt op MijnSchool gedaan, vol-

gens de uitgangspunten van het mi-
nisterie. 

 
We zien dat het verzorgen van on-

derwijs op afstand en ook het geven 
van onderwijs thuis, niet gemakke-

lijk is. Ook op school zien we dat de 
druk op scholen toeneemt.   

We vragen u alleen daar waar het 
echt niet anders kan, gebruik te ma-

ken van de noodopvang. 

 
Vooralsnog redden we het nog om 

zo met elkaar deze periode te in te 
vullen. We vinden het belangrijk om 

ook van u te horen hoe het gaat. 
Ook weten we dat het soms niet lukt 

en dat het fijner is om een cake te 
bakken met uw kind dan om onder-

wijs te verzorgen. Laten we ook pro-
beren om het leuk te houden. We 

wensen u sterkte en hopen dat deze 
maatregelen een goed effect heb-

ben. Daar hebben we allemaal wat 
aan, want dan kunnen we weer naar 

school met elkaar. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jan Lindemulder MCM 
Bestuurder 

 
  

 
Studiedag 8 februari 

Op 8 februari hadden we een studie-
dag gepland. We hopen dat de 

school dan weer open is. We hebben 
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er voor gekozen om de studiedag in 

dit geval te  laten vervallen. 
  

Huiswerk 

Komende  vrijdag en maandag zul-
len de leerkrachten weer een pak-

ketje huiswerk voor de komende 
weken brengen. De leerkrachten ko-

men i.v.m. de veiligheid niet binnen 
en zullen afstand houden. Via Klas-

bord communiceert de leerkracht de 
tijden waarbinnen zij verwachten 

langs te komen. 
Als uw zoon of dochter één van deze 

dagen in de opvang is zal hij/zij 
daar het huiswerkpakketje ontvan-

gen. Bij een enkeling zal het huis-

werk worden opgestuurd. 
 

 
Zeker voor de groepen 3 tot en met 

8 zit in het huiswerkplakketje vol-
doende werk om een dagdeel met 

school bezig te zijn. U bent natuur-
lijk vrij om het werk over de dag 

heen te plannen. De leerkrachten 
proberen zoveel mogelijk het onder-

wijs op afstand vorm te geven. We 
gaan er dan ook vanuit dat de (on-

line) lessen mee worden gedaan en 
het thuiswerk wordt gemaakt. We 

realiseren ons dat het veel van jullie 

als ouders/ verzorgers vraagt, de 
leerkracht hoort het dan ook graag 

als het niet lukt. 
Heeft u of uw zoon/dochter vragen 

laat de leerkracht dit dan weten via 
de mail. De leerkracht neem dan zo 

snel mogelijk contact op. 
 

 
  

 
 

Met vriendelijke groet,  
Annemieke van der Krift en Bianca  

de Zoete 

 
 

 


