
Bleiswijk, 15 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Betreft: sluiting van de scholen  

Waarmee we al rekening hielden, is nu waarheid geworden. Zojuist is door de premier afgekondigd 
dat de scholen met ingang van vandaag tot in ieder geval tot 6 april gesloten zullen zijn. 

Deze dagen bereiden de leerkrachten zich voor om uw kind op afstand een programma aan te bieden 
zodat het leren binnenkort – zij het op afstand - door kan gaan. De leerlingen uit groep 7 en 8 zullen 
extra aandacht krijgen.  

Dit weekend zijn de voorbereidingen daarvoor al van start gegaan. Er is nog enige tijd nodig om 
zorgvuldig een programma samen te stellen. Zodra het programma en de begeleiding georganiseerd 
is, zullen wij u en uw kind daarover informeren. De verwachting is dat aan het einde van deze week 
zal zijn.  

Werkt u beiden (in het geval u geen alleenstaande ouder/verzorger bent) in de zorg of heeft u een 
ander beroep hebben dat nu cruciaal is voor het welbevinden van andere mensen, dan kunnen wij u 
mogelijk ondersteuning bieden bij het vinden van opvang voor uw kinderen. U kunt daarover dan 
contact opnemen met Sabine Luhrman via directie@obsgroenehoek.nl . Wij onderzoeken op dit 
moment nog met andere instellingen wat hier gezamenlijk geboden kan worden.  

Er gelden nu buitengewone omstandigheden die vragen om flexibiliteit en veerkracht van u en van 
ons. Ik dank u voor uw inspanning die gevraagd wordt om opvang voor uw kind te regelen en zelf ook 
enige extra begeleiding te bieden bij het leren van uw kind. Ook dank ik alle collega’s van de 
Scholengroep Holland voor de extra inspanningen die op dit moment door hen geleverd worden.  

Ik hoop van harte dat we deze periode van (dreigende) ziekte spoedig achter ons kunnen laten en wij 
de kinderen en u over niet al te lange termijn weer in de school welkom mogen heten.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Anke van Vuuren 
Voorzitter college van bestuur 
Scholengroep Holland 
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