
 

1e Corona-nieuwsbrief aan ouders 

Schooljaar 2020-2021 

Dwingeloo, 24-09-2020 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar is al bijna anderhalve maand onderweg en helaas is het coronavirus nog 

steeds onder ons en moeten we ons nog steeds aan allerlei maatregelen houden om het virus 

‘eronder’ te krijgen. Dat vraagt veel van u en van ons, maar we houden de moed erin. Alleen samen 

kunnen we dit!  

Op onze scholen hanteren we nog steeds de RIVM richtlijnen en kunnen we helaas u, als ouders, nog 

steeds alleen op afspraak binnen ontvangen. Soms zijn er aanpassingen in de richtlijnen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot snotterende leerlingen, en uiteraard volgen we daarbij wat de 

overheid van ons vraagt. 

Voor de komende periode willen we via deze nieuwsbrief met u delen welke aanpassingen Corona 

van ons vraagt: 

Het onderwijs                                    

-We doen onze uiterste best om alle groepen te blijven bemensen. Dat is, in tijden van lerarentekort, 

niet eenvoudig, we zullen hierin soms naar creatieve oplossingen moeten zoeken. Gelukkig kunnen 

groepsleerkrachten sinds maandag 21 september met voorrang getest worden. Dat scheelt al een 

stuk. We hopen uiteraard van harte dat het niet nodig is, maar kunnen echter niet uitsluiten dat we 

leerlingen naar huis zullen moeten sturen.  

-Onderwijs-op-afstand kan in bepaalde gevallen als leerkrachten thuis komen te zitten, een -

tijdelijke- oplossing zijn. Scholen gaan bezig met de doorontwikkeling van het digitaal onderwijs. Het 

vergt tijd en flexibiliteit om tijdig te kunnen schakelen tussen fysiek onderwijs en onderwijs op 

afstand. 

Oudergesprekken                                   

-Scholen zullen -uit respect voor de afstandsmaatregelen- een deel van de gesprekken ‘digitaal’ laten 

plaatsvinden. Indien de gesprekken toch fysiek op school zijn, zullen deze gespreid worden 

georganiseerd. 

Sinterklaas en Kerst                      

-Viering van Sinterklaas en Kerst: gaat voor de kinderen -hetzij met aanpassingen- uiteraard door.        

-De scholen zullen de vieringen vormgeven zoals dat het beste bij hun situatie past en zullen u te 

zijner tijd hierover uiteraard verder informeren. 

Hulpouders/Evenementen                                         

-We proberen zo veel mogelijk geplande excursies en evenementen door te laten gaan, maar anders 

dan andere jaren is het helaas niet mogelijk voor u als ouder om erbij te blijven en mee te genieten, 

helaas.                        

-Elke school zal daarbij het zoveel mogelijk passend bij de eigen situatie zaken organiseren.                  

-Indien u als hulpouder op school of voor school bezig bent, houd u er dan rekening mee dat u 

screeningsvragen over uw gezondheid zal worden gesteld. U dient zich dan bij binnenkomst van de 

school te registreren. 

We rekenen op uw begrip. Groeten en blijf gezond! U kent de slogan:” Wij zijn klaar met het virus, 

maar het virus nog niet met ons!” 

Namens alle directies van de scholen,  
Jan Scholte Albers, voorzitter College van Bestuur Stichting Talent. 


