AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS VAN LIEMERSNOVUM

Zevenaar, 15 december 2020

Onderwerp: Scholensluiting
Kenmerk: 2020-425-LN-CvB

Beste ouders en verzorgers,
Maandagavond 14 december is er door onze minister-president een harde lockdown aangekondigd.
Voor onze scholen betekent dit, dat zij vanaf woensdag 16 december a.s. helaas weer hun deuren
moeten sluiten. Tot in ieder geval 18 januari 2021 wordt onderwijs op afstand weer de norm, net als
dit voorjaar. Dat is een ingrijpend besluit en geen fijn nieuws zo vlak voor de kerstvakantie: we waren
na de zomer juist blij dat we leerlingen weer op school konden zien en begeleiden en de leerlingen
hun vrienden en vriendinnen weer konden ontmoeten. Toch begrijpen we deze onvermijdelijke beslissing van het kabinet heel goed: het aantal besmettingen is hard opgelopen en de druk op de zorg
wordt (weer) te groot.
Afstandsonderwijs
Vanaf woensdag 16 december vindt op al onze scholen geen onderwijs meer plaats. Dat betekent
dat onze scholen weer zullen gaan overschakelen naar (digitaal) afstandsonderwijs. Om het afstandsonderwijs goed geregeld te krijgen, zullen de scholen hier komende woensdag, donderdag en vrijdag
voor gebruiken. Op deze wijze kan ook iedereen van de welverdiende kerstvakantie genieten en kunnen we maandag 4 januari starten met het onderwijs op afstand. Vanuit de eigen school zal er deze
week gecommuniceerd worden over hoe het onderwijs er na de kerstvakantie uit zal komen te zien,
welke aanpak hierbij gehanteerd wordt en wat er precies van de leerlingen wordt verwacht.
Misschien zijn er in de tussentijd nog onduidelijkheden en/of vragen, maar weet dat er keihard gewerkt wordt aan een passend aanbod. Tot het moment van communicatie vanuit de scholen vragen
wij jullie om begrip en geduld.
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Noodopvang
Krijgt u de opvang echt niet geregeld, dan kunnen kinderen met ouders die werken in een cruciaal
beroep wel naar de basisschool, kinderopvang, of de buitenschoolse opvang. Als in een gezin één
ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Lijst cruciale beroepen.
De noodopvang zal onder de reguliere lestijden door het onderwijs opgevangen worden en buiten de
reguliere lestijden door de kinderopvang. Anders dan in het voorjaar is, dat alleen ouders die al een
contract hebben voor kinderen bij de buitenschoolse opvang in aanmerking komen.
Meer informatie over de noodopvang is te vinden via onderstaande link vanuit de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/ouders
In het voorjaar schreven we al: ‘In de huidige omstandigheden wordt er zeer veel gevraagd van al onze
collega’s, leerlingen en ouders/ verzorgers. Wij danken alle betrokkenen voor hun enorme inzet en
hopen op jullie begrip en de nodige flexibiliteit, nu en in de komende periode.’ Die boodschap kunnen
we -helaas- (bijna) exact 9 maanden later één op één herhalen. Wij wensen iedereen die het nodig
heeft heel veel sterkte toe de komende tijd. Laten we uitgaan van de woorden van minister-president
Rutte: “We komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar”.
Ondanks alles wensen wij u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe. Tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Buhler
Jos Boonman
College van bestuur LiemersNovum

LiemersNovum

Voltastraat 21

6902 PT ZEVENAAR
2 van 2

0316-226514

secretariaat@liemersnovum.nl

