Onderwerp: lockdown en overstap naar digitaal onderwijs tot 18 januari 2021

Brielle, 15 december 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf woensdag 16 december hun
deuren moeten sluiten, en op online onderwijs moeten overstappen. Via deze brief informeren we u
graag hoe onze school omgaat met deze lockdown.
Afscheid van de leerlingen
Vandaag nemen de groepsleerkrachten in alle rust afscheid van de leerlingen. Ook bereiden we de
leerlingen alvast voor op de periode voor en na de kerstvakantie.
Online les en thuis werken
Vanaf morgen blijven de leerlingen thuis en kunnen zij aan de slag met hun thuiswerk-opdrachten. Er zal
voor de vakantie ook contact zijn met de leerling en/ of u. Maandag 4 januari 2021 is de eerste online
lesdag in het nieuwe jaar en zal het klassenteam verder gaan met het online lesgeven tot in ieder geval
vrijdag 15 januari a.s.
Contact
Het klassenteam zal tijdens de online lesdagen iedere dag contact met u en uw kind onderhouden. Mocht
u vragen hebben, kunt u deze bij hen kwijt of u kunt een mail sturen naar sob@edumarevpr.nl
Waardering
Op weg naar de feestdagen moeten we constateren dat het voorlopig geen gewoon schooljaar is. We
merken dat deze coronacrisis van iedereen veel vraagt.
Samen wordt er naar elkaar omgekeken. En dat is juist in deze tijd zo belangrijk om ons hier doorheen te
kunnen slaan. Daarnaast zetten we met het team alles op alles om het onderwijs zo goed mogelijk te
kunnen verzorgen. Er is veel waardering voor de inzet en flexibiliteit en wij willen iedereen die hieraan
een bijdrage levert enorm bedanken!
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten
beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het
coronavirus onder controle.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,
E. Trouwborst, directeur SO de Watertoren
D. Bos, directeur VSO Maarland
W. Lageweg, directeur Speciaal Onderwijs Brielle

