Stolwijk, 14 december 2020

Betreft: Volledige lockdown t/m 17 januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Er is besloten dat we tot en met 17 januari in volledige lockdown gaan als onderwijs. Andere
maatregelen gelden vooralsnog t/m 19 januari. De maatregelen die nu al golden, zetten niet genoeg
zoden aan de dijk. 12 januari zullen de nieuwe maatregelen worden geëvalueerd en zal worden
beoordeeld of de lockdown langer moet duren.
Dat betekent het volgende:
•

•
•

•
•
•

•
•

Dinsdag 15 december is een gewone schooldag en krijgen leerlingen aan het eind van de dag
hun Chromebook en werkpakketjes mee. Graag een stevige tas meegeven aan jullie
kind(eren).
Woensdag 16 t/m vrijdag 18 december is er geen onderwijs. Leerkrachten gebruiken deze
dagen om het onderwijs in de lockdown voor te bereiden.
Donderdag 17 december tussen 9-12 uur wordt er een moment geprikt om weer te oefenen
met onderwijs met de groepen die gaan werken met een device. Dit zal een kersttintje
krijgen. Jullie krijgen hier bericht over vanuit school.
Zaterdag 19 december gaan de leerlingen en leerkrachten genieten van de kerstvakantie.
In de kerstvakantie wordt van de leerlingen en leerkrachten niet verwacht dat ze met
schoolwerk bezig zijn. Ze hebben echt vakantie. Daar zijn zij ook aan toe.
Van 4 januari t/m 15 januari zal er tussen 9-12 uur online les worden gegeven aan de
groepen 4 t/m 8. (Op sommige scholen gaat groep 3 ook digitaal aan de slag). De leerlingen
uit groep 1 t/m 3 werken aan de hand van een werkpakket en deels online.
Studiedagen die in deze periode gepland staan, komen te vervallen.
Werken jullie beiden in cruciale sectoren en kun je geen opvang organiseren? Neem dan
contact op met je directeur. Samen met collega’s in de opvang, zorgen we de komende
dagen t/m 18 december en vanaf 4 januari t/m 15 januari weer voor opvang van leerlingen
met ouders die werkzaam zijn in de vitale sector of als er sprake is van een kwetsbare
thuissituatie.

Laten we hopen dat er snel gevaccineerd kan worden in 2021 en dat we het virus onder controle
krijgen dankzij deze lockdown. Laten we vooral met elkaar in verbinding blijven. Het wordt voor
iedereen weer een zware tijd. Hopelijk maken de kerstlichtjes en een mooie kerstfilm de
teleurstelling over deze lockdown wat draaglijker. Wees lief voor elkaar! #staysafe
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