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Nieuws en mededelingen van de directie 

Verlenging lockdown  
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Helaas is dinsdag tijdens de persconferentie duidelijk geworden dat het is nodig om nog langer in lockdown 
te blijven. We hopen natuurlijk dat het basisonderwijs snel en verantwoord weer open kan. Tot die tijd 
zullen we het onderwijs op afstand blijven aanbieden.  
Ook de noodopvang blijft bestaan voor de kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben of er 
sprake is van een onveilige/kwetsbare (thuis)situatie. Via deze brief willen we u informeren over de 
komende weken. Het kabinet zal volgende week opnieuw een inschatting maken of het basisonderwijs 
open kan op 25 januari. Wij hopen dat het dan op een verantwoorde manier kan, maar bereiden ons 
ondertussen ook voor op een langere periode. Vooral de onduidelijkheid die er op dit moment is over de 
besmettelijkheid van de Britse mutatie zorgt voor een onvoorspelbare periode. 
 
Noodopvang 
Ik richt me hierbij vooral op de ouders die in een cruciaal beroep werken. 
Het verzoek om de opvang zoveel mogelijk zelf te regelen is nog steeds van kracht. We vangen op dit 
moment ruim vijftig kinderen op en de aantallen nemen iets toe. Ik wil u vragen kritisch te kijken of het 
noodzakelijk is dat uw kind(eren) gebruik moeten blijven maken van de noodopvang. Wanneer het u lukt 
om wellicht een deel van de opvang zelf te organiseren blijft de opvang gegarandeerd voor onze kwetsbare 
groep leerlingen. Tevens zorgt dit ervoor dat het begeleiden van de kinderen in de noodopvang werkbaar 
blijft en bij lagere aantallen is de eventuele kans op besmetting kleiner. 
 
Is het nodig dat u gebruik maakt van de noodopvang vanaf maandag 18 januari dan kunt u (opnieuw) een 
mail sturen naar directie.sbofacet@catent.nl 0f aangeven via de mail, bij de juf of meester van uw 
kind(eren). Dus ook graag een mail sturen als u al gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in de 
afgelopen twee weken. U kunt uw verzoek aangeven tot en met 5 februari. Wanneer we vanaf 25 januari 
weer naar school mogen doet het schema vanaf dat moment niet meer ter zake. 
 
De noodopvang voor de kwetsbare groep kinderen blijft gehandhaafd, hiervoor hoeft u verder niets te 
doen.  
 
Onderwijs op afstand 
We zijn nu anderhalve week op weg. We zien dat iedereen hard aan het werk is en dat de leerkrachten 
goed gevonden worden met vragen. We hebben met alle kinderen contact via (video) bellen, chatten, 
filmpjes via classroom etc. Ik hoor daar alleen maar positieve berichten over van de meesters en juffen. Dat 
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is ontzettend fijn en zeker ook een compliment aan u als ouder/verzorger. Samen proberen we het zo goed 
als mogelijk te doen voor de kinderen.  
Het systeem waar we nu in werken werkt naar tevredenheid, maar we blijven op zoek naar verbeteringen. 
U kunt daarom feedback geven aan de leerkracht. We horen graag uw bevindingen, zodat we eventueel 
aanpassingen kunnen doen, of juist niet omdat het goed loopt. 
 
Lesmateriaal ophalen 
Een aantal groepen werkt met schriftelijk lesmateriaal. De juf of meester neemt contact met u op, wanneer 
dit aan de orde is voor uw kind(eren). 
 
Kinderen in groep 8 
Er zijn afspraken gemaakt met de ouders van kinderen in groep 8. Ik ga er vanuit dat deze afspraken door 
kunnen blijven gaan, afhankelijk van de inzichten en situatie in de toekomst. Zodra er een aanpassing is op 
de al gemaakte afspraken wordt u hiervan uiteraard van op de hoogte gebracht. 
 
Tot slot  
Ondanks de zorgelijke situatie en de ellende die het op kan leveren zitten we niet bij de pakken neer als 
team. Wij gaan er vol gas voor en blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden om er het beste van te 
maken in deze tijd.  
Er is licht aan het einde van de tunnel, alleen de lengte van de tunnel is nog onduidelijk. Het is een kwestie 
van een lange adem en volhouden met zijn allen. Samen komen we het verst!  
 
Namens het team van sbo facet 
 
Meester John 
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