
 
 
 
 
 
 
 

Lage landweg 2 
7777 RN Schuinesloot 

www.cnbswegwijzer.nl 
info@cnbswegwijzer.nl 

Facebook, https://nl-nl.facebook.com/cnbswegwijzer 
0523-683053 

Schuinesloot, 15 december 2020 
 
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer 
 
Onderwerp: Coronavirus – basisscholen in Nederland gesloten 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Zoals u waarschijnlijk gisteravond hebt gehoord, heeft het kabinet besloten de basisscholen te sluiten. 
Een lastig, maar ook dapper besluit. Het welzijn van onze kinderen en onze medewerkers staat voorop.  
Voor uw kinderen betekent dit, dat zij vanaf woensdag 16 december t/m zondag 17 januari 2021 de 
school niet kunnen bezoeken. In de komende weken zal duidelijk worden hoe het virus zich ontwikkelt en 
wat dat vervolgens betekent voor de weken erna. 
Dit houdt echter niet in dat het leren nu stopt. De leerkrachten zijn nu bezig met de voorbereiding, om de 
kinderen via thuisonderwijs door middel van online-lesgeven te begeleiden. Hiervoor gebruiken we de  
woensdag, donderdag en vrijdag, zodat we op maandag 4 januari 2021 daarmee kunnen starten. 
 
Maandag 4 januari 
De leerkrachten zorgen ervoor dat al het materiaal en het digitale werk klaar staat op 4 januari. De 
kinderen kunnen deze dag gelijk beginnen aan hun taken. Er wordt in deze weken zoveel mogelijk 
digitaal instructie gegeven via google-meet. Voor de onderbouw ontvangt u van de leerkracht een code, 
voor de bovenbouw zetten we een code in het schoolmailadres van uw kind. Wanneer u onvoldoende 
mogelijkheden hebt voor uw kind om deze deel te laten nemen aan de digitale lessen, kunt u een 
aanvraag doen voor een chromebook. Deze aanvraag (zie bijlage) moet ruim voor 4 januari binnen zijn op 
het mailadres info@cnbswegwijzer.nl.  
 
Voor het afhalen van de materialen volgt u de onderstaande instructies: 
Maandag 4 januari hangen we de luizenzakken voor de kinderen van de bovenbouw klaar bij de 
hoofdingang van het gebouw. Hebt u een chromeboek besteld, dan staat deze klaar met de naam van uw 
kind op de trap voor de boeken (graag in een stevige tas vervoeren). Voor de onderbouw hangen de 
luizentassen bij de zijingang van de school. Wilt u onderling 1,5 meter afstand houden, met één persoon 
tegelijk naar binnen gaan met een modkapje? U kunt volgens onderstaand schema uw spullen afhalen. 

• a, b, c, d, e, f   -> 8.30 - 9.00 

• g, h, I, j, k, l  -> 9.00 - 9.30 

• m, n, o, o, p, r   -> 9.30 - 10.00 

• r, s, t, u, v, w, x, ij, z -> 10.00 - 10.30 
Voor verdere inhoudelijke informatie, instructiemomenten enz., ontvangt u later een brief.  
 
Noodopvang 
Zoals in de eerste lockdown in maart en april bieden we weer noodopvang voor ouders met cruciale 
beroepen. We hebben in overleg met de  “De Beestenboel” besloten dat deze opvang daar plaats gaat 
vinden. Deze noodopvang kan daar plaatsvinden mits de groep niet te groot wordt. Wordt de groep te 
groot, dan vangen we de kinderen op in de school.  
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Kwetsbare kinderen: 
Ook de kwetsbare kinderen blijven, naast die van ouders in cruciale beroepen, toegang houden tot de 
noodopvang. Dit kan op school of bij “De Beestenboel”. Hierover leest u in een volgende brief of mail iets 
meer. 
 
Cruciale beroepen: 
Op de website van de rijkoverheid is een lijst te vinden van cruciale beroepen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  
 
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet? 
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als 
mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, 
kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen. Deze opvang kost u niets, wel 
vragen wij van u een werkgeversverklaring waarin bevestigd wordt dat u in een crusiale beroepsgroep 
werkt. 
 
Wij hopen wederom op uw begrip. Wij volgen de landelijke berichtgeving. Mochten er 
redenen zijn voor aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken, dan laten we u 
dit zo spoedig mogelijk weten. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de 
School. 
 
 
We wensen u allen fijne dagen en een goed en gezond 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lidy Tuin  
Directeur 
CNBS De Wegwijzer 
 
 
 
Bijlage: formulier voor het gebruik van een chromebook 
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