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Lisse, 17 december 2020 

 

Beste ouders, 

 

Algemeen 

Het kabinet besloot maandag tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag (1612) hun 

deuren sluiten. Dit besluit heeft ons allemaal overvallen. 

Het is buitengewoon spijtig dat halverwege dit schooljaar, en op een zo laat moment, is besloten om de scholen 

opnieuw te sluiten. De adviezen van deskundigen wezen niet in deze richting. Het kabinet redeneert echter dat de 

laatste dagen het aantal coronabesmettingen in ons land meer en meer, in zorgwekkend tempo, zijn opgelopen. 

Stevige maatregelen zijn nu echt nodig om, met name, de zorg te ontlasten. Het is van groot belang dat we dit als 

samenleving collectief oppakken en het besluit van het kabinet volgen. 

 

We hebben ons dinsdag eerst gericht op de kerstviering en de afronding van het jaar. De dagen erna hebben we ons 

beziggehouden met de voorbereidingen om het afstandsonderwijs vanaf 4 januari vorm te geven. 

 

We zetten de belangrijkste schoolse zaken nog even voor u op een rijtje: 

 Het bericht is dat scholen vanaf woensdag 16 december gesloten zijn. 

 De schoolsluiting duurt in principe tot en met 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. Op donderdag 14 januari hopen we u te informeren hoe het vanaf maandag 18 januari verder gaat. 

 Vanaf maandag 4 januari zal de noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare 

kinderen onder schooltijd geregeld moeten worden. 

 

Afstandsonderwijs 

 Voor het maken van de planningen zijn we in eerste instantie uitgegaan van een periode van twee weken (4 

januari-15 januari). We hanteren in grote lijnen dezelfde werkwijze als in het voorjaar. Hierover merkten we toen 

een grote mate van tevredenheid, alhoewel natuurlijk niemand blij wordt van deze omstandigheden. 

 Leerlingen krijgen een overzichtelijke planning, voorzien van (digitale) instructies, naar gelang de leerkracht dit 

nodig acht. Voor kleutergroepen kan dit anders zijn. 

 Leerkrachten zullen telefonisch, via de mail of via video-bellen contact zoeken met leerlingen om zicht te hebben 

op vorderingen én welzijn. Zij streven ernaar dagelijks beschikbaar te zijn voor vragen van kinderen en ouders. 

 Zodra de scholen weer openen, zal in elke groep worden ingeschat welke leerontwikkeling de rest van het 

schooljaar noodzakelijk is. 

 

Ophalen thuiswerk 

 We hebben het werk klaargemaakt voor 2 weken (maandag 4 januari-vrijdag 15 januari). 

 Vrijdag 18 december (10.30-12.00 uur) is er gelegenheid dit thuiswerkpakket in school op te halen. Laten we met 

elkaar secuur omgaan met de algemeen geldende, bekende regels. Het afhaalmoment is géén gespreksmoment. 

 Verder geldt: 

 We hanteren een tijdslot en hebben u op achternaam ingedeeld in 3 groepen: 

 10.30 – 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

 11.00 – 11.30 Heemskerk  tot en met Pronk 

 11.30 – 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

 Per gezin komt er één ouder. 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

 We hanteren één looproute: we komen via het Heemskerkterrein door het kleuterhek en de kleuteringang 

naar binnen; we gaan door de hoofdingang aan de Schoolstraat naar buiten en verlaten het schoolterrein via 

het voorhek. 

 De tasjes zijn per groep beschikbaar en voorzien van stickers met namen; het groepsnummer is aangegeven. 

Hierbij is het goed om te weten dat de groepen in een logische loopvolgorde zijn gelokaliseerd. Groep 1a bij 

de achteringang, groep 8a bij de voordeur en alles wat daar tussen zit. 
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Opvang 

 We begrijpen dat ouders in de knel kunnen komen nu de scholen sluiten. We gaan ervan uit dat opvang thuis of 

in de omgeving geregeld kan worden. Opa en oma konden tijdens de scholensluiting dit voorjaar niet oppassen, 

maar mogen dat nu wel. De school biedt geen opvang. 

 Voor ouders met een cruciaal beroep is er vanaf 4 januari tijdens schooltijden een uitzondering. Meer informatie 

hierover vindt u op onze website. 

 

Groep 1c 

Woensdag 6 januari zou groep 1c van start gaan. Dit stellen we uit tot een nader te bepalen datum. Voor deze 

kinderen wordt geen thuiswerk verzorgd. 

 

Tenslotte 

Schroom niet om opheldering te vragen als er onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

We realiseren ons dat het ook voor u weer een moeilijke periode gaat worden en dat er een flink beroep op u wordt 

gedaan om, naast uw eigen bezigheden, het thuisonderwijs van uw kinderen te ondersteunen. 

Laten we hopen en bidden dat de maatregelen gezegend mogen worden en dat we in januari weer snel naar een 

normalisatie kunnen. 

 

Ik wens u allen dat u, ondanks alle beperkingen, gezellige en gezegende kerstdagen met elkaar zult beleven en dat we 

biddend met elkaar de drempel naar 2021 over mogen gaan. 

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 

 


