
Beste ouders/verzorgers, 

Zoals afgesproken hierbij meer informatie over de sluiting van de school per 16 
december. 

De sluiting van de scholen is ons allemaal overvallen qua snelheid. Vandaag heb ik 
overleg gehad met de besturen, de gemeente en uiteraard met het team. De ervaring die 
we in het voorjaar hebben opgedaan, kunnen we nu goed gebruiken om snel te 
schakelen. 

Vanaf maandag 4 januari gaan wij weer onderwijs op afstand verzorgen. De 
komende 3 dagen gaan we ons hier op voorbereiden en zullen we ervoor zorgen dat 
iedereen goed van start kan in januari. Er wordt dus geen onderwijs op afstand 
aangeboden op 16, 17 en 18 december. Wel zullen we a.s. vrijdag een online test 
moment organiseren om te kijken of het inloggen via google meet voor iedereen lukt. 

De leerkracht zal de komende dagen contact met u opnemen om door te spreken of alles 
duidelijk is. En u zo nodig ondersteunen. 

We gaan vanaf 4 januari werken met een vast rooster: 

09.00-09.15 uur dagopening, alle leerlingen zijn online. 

09.15-10.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht 

10.00-10.30 uur pauze 

10.30-12.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht 

12.00-13.00 uur pauze 

13.00-14.00 uur online les of zelfstandig werk in overleg met de leerkracht. 

De leerkracht stuurt uw kind dus aan en geeft ook online instructie. U moet er als ouder 
voor zorgen dat uw kind op tijd klaar zit, maar we hopen dat u op deze manier niet de rol 
van de leerkracht hoeft over te nemen. 

Alle groepen zullen bovenstaande planning zoveel mogelijk aanhouden, maar er kunnen 
verschillen zijn. Denk aan b.v. de jongste groepen of kinderen met een kortere 
concentratie. 

Vanaf morgen bieden we noodopvang aan. Wie komt er in aanmerking voor 
noodopvang? 

- Kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Het kabinet geeft daarbij 
aan: als in een gezin, één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel 
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Wat zijn cruciale beroepen? Zie bijlage. 



- Kinderen in kwetsbare gezinssituaties. 

Indien u gebruik moet maken van noodopvang (mits u aan de voorwaarden voldoet), 
kunt u per mail contact met mij opnemen. c.kok@oecravelijn.nl Graag deze week.  

Indien uw kind naar de noodopvang komt, dan informeert u zelf de taxichauffeur. De 
lestijden zijn volgens rooster 8.30-14.00 uur. (NB a.s. vrijdag tot 12.00 uur) 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende informatie gegeven. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dat hoor ik het graag. 

Pas goed op elkaar en ondanks alles wens ik iedereen fijne feestdagen, een ontspannen 
vakantie en hopelijk snel tot ziens. 

Hartelijke groet, 

Connie Kok Bijker 

directeur t Ravelijn 

 


