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Schuinesloot, 31 maart 2020 
 
Onderwerp: sluiting scholen tot en met de meivakantie en hoe verder 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Het kabinet heeft vandaag weer een overleg gehad met medische specialisten, organisaties van ziekenhuizen, 
onderwijsorganisaties en het RIVM.  
Naar aanleiding van dit overleg is er besloten door het kabinet, dat de scholen nog langer dicht blijven dan de 
eerder aangegeven datum van 6 april. De scholen blijven gesloten tot en met 10 mei. Dit betekent, natuurlijk 
nog steeds onder voorbehoud, dat we maandag 11 mei onder bepaalde voorwaarden weer naar school zouden 
kunnen gaan. 
 
Voor de leerkrachten betekent dit, dat zij verder vooruit moeten kijken dan 6 april. Ik kan u wel vertellen, dat 
zij steeds meer gedrevener worden in het geven van thuisonderwijs. Daarom ben ik trots op ze en volgens mij 
zijn de kinderen ook trots op hun leerkracht. Dat werd duidelijk vandaag, toen ik de volle brievenbus leeg ging 
maken. Ik vond heel veel brieven in de brievenbus gericht aan de leerkrachten. Dankjewel lieve kinderen.  
Wij hopen dat het u ook lukt om uw kinderen te blijven helpen, maar daarnaast ook nog eigen werkzaamheden 
te kunnen verrichten en heel belangrijk, denk aan het stukje ontspanning dat u allen ook zo nodig heeft. 
Nogmaals, we vragen veel van u en hopen daarom ook, dat u aangeeft wanneer het teveel wordt. Het is voor 
ons allemaal nieuw en we willen het graag goed doen. We merken dat wekelijks bellen best veel tijd vergt, dus 
dit zal wel iets minder worden. De leerkrachten werken nu zoveel mogelijk thuis, het contact vindt dan 
voornamelijk plaats per mail of via Snappet. 
 
Vervolg thuisopdrachten: 
 

• De groepen 3 t/m 8 hoeven morgen niet naar school om werk te halen; 

• De groepen 5 t/m 8 hebben een weektaak tot 14 april; 

• De groepen 3 en 4 krijgen morgen weer een weektaak toegestuurd; 

• De kleuters moeten hun bak met werk morgen weer wisselen. Zie volgende link: https://youtu.be/_8-
AMUJEwa8  

• De leerkrachten proberen regelmatig en zo snel mogelijk uw mail te beantwoorden, maar soms lukt 
dat niet dezelfde dag en dan moet u helaas even wachten tot de volgende dag; 

 
We hopen dat u het nog even volhoudt, we moeten dus nog een tijdje op deze manier blijven werken. Ik ben 
ook trots op u en de kinderen. Fijn dat u deze manier van werken zo goed samen met ons oppakt. Dank u wel! 
 
 
  
Hartelijke groet, 
 
Lidy Tuin 
Directeur 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
mailto:info@cnbswegwijzer.nl
https://youtu.be/_8-AMUJEwa8
https://youtu.be/_8-AMUJEwa8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.geefhaareenkans.com/wp-content/uploads/2016/08/FB-FindUsonFacebook-online-1024.png&imgrefurl=http://www.geefhaareenkans.com/nieuws-2016/faceboook-aanpassing/&docid=8f560Sd7DgijXM&tbnid=sTA4c1kuDH3dEM:&w=1024&h=195&bih=664&biw=1324&ved=0ahUKEwib8fOLoLTPAhWBVxoKHfvsBc8QMwhYKBswGw&iact=mrc&uact=8

