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      Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de   
      leerlingen van de scholen van Lauwers en Eems 
 
 
 
Warffum, 15 december 2020 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals u wellicht al hebt gehoord sluiten vanaf morgen, woensdag 16 december opnieuw alle scholen 
vanwege corona. Enerzijds verwacht, anderzijds een abrupt einde aan dit kalenderjaar en vlak voor de 
leuke kerstactiviteiten.  
 
Vandaag krijgen alle kinderen schoolspullen en eventuele opdrachten mee naar huis. Hiermee kunnen 
ze de komende dagen tot de kerstvakantie mee aan de slag.  
 
Voor ouders in cruciale beroepen is er noodopvang mogelijk. Voorwaarde is dat ouders werkzaam zijn 
in zogenoemde vitale beroepen. Hiervoor gebruiken we deze landelijke lijst: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. 
Mocht u de komende drie dagen noodopvang nodig hebben, neem dan vandaag contact op met de 
school. 
 
Een aantal scholen overweegt om vanaf januari de leerlingen, die gebruik maken van de noodopvang, 
op een beperkt aantal locaties op te vangen. Op die manier denken zij beter in staat te zijn om straks 
de online lessen te verzorgen. 
 
Op dit moment kijken we naar de haalbaarheid van dit plan. Op vrijdag informeren we u daarover.  
 
Om een goede inschatting te maken van de verwachte aantallen leerlingen die in januari gebruik 
maken van de noodopvang, wordt u gevraagd om zoveel als mogelijk per mail door te geven aan de 
school op welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang in de periode van 4 januari tot en met 
15 januari 2021. Zou u dit vóór 12:00 uur donderdag 16 december willen doen?  
Dat is kort dag, we realiseren ons dat zeer zeker, maar dit is voor het ontwerpen van een werkend plan 
voor ons van groot belang. 
 
De teamleden gaan de komende dagen aan het werk en treffen voorbereidingen voor het 
onderwijsprogramma na de kerstvakantie. De school houdt u op de gebruikelijke manier steeds op de 
hoogte. 
 
Het is anders dan we ons voorgesteld hadden, maar de maatregelen geven ons weinig keus. 
Desondanks wens ik u een goede vakantie en fijne feestdagen toe.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, 
 
Aris Fickweiler 
Directeur-bestuurder PO 
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