
  

  

Beste ouder, verzorger, 
 
Tijdens de persconferentie van de minister-president op dinsdag 12 januari is duidelijk geworden dat de 
lockdown wordt verlengd tot in ieder geval 9 februari en dat scholen in ieder geval tot 25 januari gesloten 
blijven.  
De overheid verwacht volgende week duidelijkheid te kunnen geven of de basisscholen en kinderopvang op  
25 januari terug open mogen. Zodra hierover meer bekend is, informeren we u hier uiteraard over. 
 
Bedankt voor uw inzet en uw begrip 
We willen iedereen een groot compliment geven voor de inzet van de afgelopen dagen! Het onderwijs op 
afstand vraagt veel van iedereen, maar we zien dat leerlingen lekker aan het werk zijn en dat u als ouder uw 
uiterste best doet om uw kind hierin te begeleiden. Hier hebben wij enorm veel waardering voor, want we 
begrijpen dat dit niet eenvoudig is.  
 
We richten ons op de kernvakken, de studiedag van 17 maart gaat niet door 
De verlenging van de lockdown betekent dat we het onderwijs op afstand de komende tijd voortzetten zoals 
we dat de afgelopen weken gedaan hebben. 
Bij het heropenen van de scholen gaan we ons met name richten op de kernvakken, zoals rekenen, taal en 
spelling. Om deze reden gaat de studiedag van 17 maart niet door. Zo kunnen we ons volledig richten op het 
voorkomen en aanpakken van een mogelijk ontstane leerachterstand bij uw kind. 
Woensdag 17 maart is dus een gewone lesdag en worden alle kinderen op school verwacht voor onderwijs. 
 
Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep 
Ook de noodopvang wordt volgende week voortgezet. Komt u voor noodopvang in aanmerking en wilt u 
hiervan gebruik maken, dan kunt u deze week contact leggen met de leerkracht van uw kind(eren). Er is 
noodopvang mogelijk onder schooltijd van 8.30 uur tot 14 uur.  
Wilt u dit zo snel mogelijk doorgeven via Parro of mail?  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD Zeeland. 

Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het gebied van 

gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 
 
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie of met uw leerkracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Delies en Stan Meulblok 
Directie Omnis 
 
 
Click here to read the information about the coronavirus in English. 
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https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/update-nieuw-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

