
 
Corona-brief, 14 januari 2021 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 
De persconferentie van het kabinet is dinsdagavond geweest. 

We hebben het allemaal kunnen horen: de lockdown wordt met drie weken verlengd. 
Wat betekent dat voor onze school? 

Dit betekent dat onze school maandag 18 januari 2021 nog niet open gaat. 

De school is in ieder geval nog gesloten van maandag 18 januari 2021 tot en met vrijdag 22 januari 
2021. 

 
Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant. 

Dan wordt ook duidelijk wanneer onze school de deuren weer mag openen. 
Op dit moment is daarover nog niets te zeggen. 

Afwachten dus. 

Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen rondom het open stellen van de school nauwlettend in de 
gaten. We informeren jullie op het moment nieuwe informatie beschikbaar is. 

 
Opnieuw een vergaande maatregel met erg veel gevolgen voor leerlingen, ouders/verzorgers en 

collega’s. 

We hebben veel waardering voor de wijze waarop de leerlingen en jullie als begeleiders, bezig zijn het 
schoolwerk zo goed mogelijk thuis voort te zetten. Dat is geen kleinigheid. 

Ook van de collega’s wordt weer het nodige gevraagd. Een heel andere manier van werken zonder de 
leerlingen echt ‘in de ogen te kunnen kijken’. Het is en blijft behelpen. 

Niets beter dan gewoon leerlingen in de klas met een leerkracht ervoor. 
Het is niet anders. 

 

Blijf gezond en denk om elkaar! 
 

Namens het team van De Baldakijn, 
Henk Mik, directeur 

 

Hieronder enkele praktische zaken. 
Deze afspraken zijn niet echt gewijzigd in vergelijking met de afgelopen periode. 

 
HUISWERK 

 De leerkrachten zorgen gedurende de lockdown voor huiswerk. Huiswerk vindt deels digitaal 

plaats en deels middels papier. Het huiswerk op papier wordt opgestuurd of gebracht. Voor 
het digitale huiswerk wordt gebruik gemaakt van de MOO-omgeving. Daarover is reeds 

informatie verstrekt. 

 De leerlingen ontvangen reactie op hun huiswerk van de leerkrachten tussen 10.00 uur en 

14.00 uur en kunnen er vragen over stellen. 
 

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 opgenomen. 

 Via de Parro-app kunnen ook contacten worden onderhouden tussen leerkracht en 

ouder(s)/verzorger(s) onder schooltijd. 

 Enkele teamleden van het crisisteam zijn alle werkdagen bereikbaar op school tussen 8.30 

uur en 12.30 uur. 


