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Geachte ouders en verzorgers,  

 

Zoals u ongetwijfeld al weet wordt de school, op verzoek van de overheid, met ingang 

van woensdag 16 december gesloten. De ontwikkelingen rondom het virus zien er niet 

positief uit, vandaar deze drastische maatregelen. De veiligheid en gezondheid van de 

kinderen en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.  

 

WE GAAN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Wij zullen opvang bieden aan die enkele kinderen waarvan de ouder(s) werkzaam zijn in de 

vitale sectoren én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen.   

Concreet betekent dit:  

 Vanaf morgen, woensdag 16 december, is de school tot en met D.V. 18 januari 

gesloten voor kinderen, behalve voor noodzakelijke opvang. Dit doen we alleen op 

schooldagen, onder schooltijd. (Deze week betekent dit dat we voor woensdag en 

donderdag de gewone schooltijden hanteren. Vrijdag is de opvang een uur eerder 

voorbij.) 

 Ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang 

kunnen voorzien, kunnen via info@bornput.nl tot uiterlijk 20.00 uur voor de volgende 

dag hun kind(eren) opgeven voor de opvang. (Vanavond gaan we daar natuurlijk 

soepeler mee om.) 

 Het is ook mogelijk om een dagdeel te kiezen. 

 Er wordt een lijst opgesteld waarbij de collega’s ingeroosterd worden voor de opvang. 

 Deze week verzorgen we beperkt en zelfstandig door de leerlingen te 

maken thuisonderwijs. 

 Na de kerstvakantie zal er een vorm van onderwijs-op-afstand zijn. Over de concrete 

invulling ontvangt u nog meer informatie. 

 We zullen regelmatig gebruik maken van ICT-voorzieningen. Voor noodgevallen 

hebben we een aantal devices beschikbaar. Vanwege de kwetsbaarheid van 

de devices zijn we hierin terughoudend. Tegelijk zullen we bij nood u zeker helpen. Er 

zal een bruikleenovereenkomst opgesteld worden. 

 De opname van het kerstprogramma is met u gedeeld. 

 Het is volgens ons niet juist om kinderen virtueel te laten kennismaken met een 

nieuwe juf en een nieuwe groep. Daarom wordt de vorming van de 0-1 groep en de 

komst van nieuwe leerlingen tijdens de lockdown uitgesteld. Juf Geerthilde houdt 

zolang haar oude klas. 

 Alle activiteiten die gepland staan in de genoemde periode worden geannuleerd. 

 De hiervoor beschreven maatregelen gelden in ieder geval tot en met D.V. 18 januari 

2021. 

 Via de mail en Schoolwapps hopen we contact te houden. 

 We willen een paar dingen benadrukken: 
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 Ouders hoeven geen onderwijs te geven. Deze verantwoordelijkheid blijft 

bij de school liggen. Als uw kind iets niet snapt, probeert de school de uitleg te geven. 

We vragen alleen of u er voor wil zorgen dat de benodigde voorzieningen er zijn. 

 Er komt veel op de gezinnen, maar ook veel op de collega’s af. Niemand heeft erom 

gevraagd, maar we moeten weer op deze manier aan het werk. We helpen elkaar door 

wederzijds begrip en respect te tonen. 

Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd 

hebben. Aan het eind van de kerstvakantie hopen we u weer een mail te sturen.  

Ook in deze onzekere tijd wensen wij alle betrokkenen de zegen van de Heere toe.  

Hartelijke groet,  

Team en directie ‘De Bornput’  

 


