
 
 
 
 
 
Corona-brief 15 december 2020 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Zoals jullie ongetwijfeld weten gaan de scholen dicht vanaf woensdag 16 december 2020 tot 
in ieder geval zondag 17 januari 2021. 
Een zeer vergaande maatregel met grote gevolgen voor leerlingen, ouders/verzorgers en 
teamleden. Het is helaas niet anders. 
Opnieuw een onzekere periode waarin ook nog eens een kerstvakantie valt. 
“We moeten met elkaar door de zure appel heen”, volgens onze minister-president. 
Ook wij werden, net als jullie, gisteren overvallen door het besluit om de scholen te sluiten 
vanaf morgen. 
In een zeer korte tijd hebben we veel zaken moeten regelen. 
We doen met elkaar, jullie en wij, ontzettend ons best om de zaken zo goed mogelijk te 
regelen waardoor de ontwikkeling van de leerlingen zo weinig mogelijk wordt geschaad. 
Het onmogelijke kunnen en mogen we niet van elkaar verwachten. 
Hieronder enkele praktische afspraken. 
Ondanks alles wensen we jullie goede dagen rondom Kerst en de jaarwisseling. 
 
Namens het team van De Baldakijn, 
Henk Mik, directeur 
 
 
HUISWERK 

 Het huiswerk voor de leerlingen zijn we aan het voorbereiden. Uiterlijk vrijdag a.s., 
18 december, wordt het huiswerk gedeeltelijk opgestuurd. Een ander deel van het 
huiswerk zal digitaal (online) worden aangeboden. Hierbij kan er, net als tijdens de 
vorige lockdown, gebruik worden gemaakt van de MOO-omgeving. 
De leerlingen starten met het maken van het huiswerk op maandag 4 januari 2021. 

 De leerlingen ontvangen reactie op hun huiswerk door de leerkrachten tussen 10.00 
uur en 14.00 uur op een werkdag. 

 
CONTACT MET SCHOOL  

 Er is minimaal één keer per week contact met de leerlingen via de digitale weg. Dit 
kan plaats vinden middels Google Meet of er wordt telefonisch contact met jullie op 
genomen.  

 Via de Parro-app kunnen ook contacten worden onderhouden tussen leerkracht en 
ouder(s)/verzorger(s) onder schooltijd. 

 Alle werkdagen zijn er enkele teamleden van het crisisteam bereikbaar op school 
tussen 8.30 uur en 12.30 uur. 

 Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden jullie zo goed als het kan op de 
hoogte. 


