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Alle ouders van de kinderen
Extra info m.b.t. komende lockdown
14-12-2020

Beste ouders,
Zoals u al wel begrepen heeft zal er vanavond een persconferentie gegeven worden waarin een
aantal maatregelen m.b.t. een lockdown aangekondigd zullen worden. Voor het onderwijs betekent
dat dat alle scholen vanaf woensdag aanstaande dicht zullen zijn tot 19 januari 2021.
Binnen het directieoverleg is er afgesproken dat we als scholen al diverse acties kunnen uitzetten
ondanks dat er vanavond pas definitief een besluit valt. Daarom deze extra nieuwsbrief.
Als school vinden we het ondanks de huidige omstandigheden toch belangrijk om met de kinderen
dit jaar plezierig samen af te sluiten. Daarom hebben we een aantal acties in gang gezet om dit
morgen (dinsdag) toch nog vorm te kunnen geven.
Voor onze school daarom de volgende acties:
o Het schaatsen voor morgen wordt afgelast
o Morgenvroeg starten we met de kinderen met het kerstontbijt (denken jullie aan
bestek/bordjes)
o We zullen morgen ook het kerst (knutsel) circuit draaien
o Alle groepen houden in hun eigen groepen een vorm van een kerstviering
o Juf Pieta is morgen op school om met haar groep af te sluiten
o ’s Middags krijgen de kinderen eventuele materialen mee voor het thuisonderwijs
o Vanaf 4 januari starten we volop met ons thuisonderwijs
Vanaf woensdag zijn de kinderen dus thuis.
Verder nog de volgende info:
 N.a.v. de persconferentie vanavond komt PCBO Leeuwarden morgen met een nieuwsbrief
 Hierin zal o.a. duidelijkheid gegeven worden over opvang e.d.
 Vanuit PCBO verschijnt in de loop van deze week ook de algemene nieuwsbrief
 Onze eigen nieuwsbrief zal donderdag verschijnen met daarin nog de nodige extra informatie
Voor ons allemaal komen de maatregelen toch wel redelijk onverwachts. We hadden meer rekening
gehouden met eventuele noodzakelijke aanpassingen na de kerstvakantie.
Hoe dan ook hebben we hier allemaal mee te dealen. We hopen dat u met deze informatie voor
eerst enige duidelijkheid hebt.
Namens het team van CBS Het Klaverblad HB
Roel Omvlee

