
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op scholen van Stichting Sarkon 
 
15 december 2020 
 
Betreft: sluiting scholen 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
In de toespraak van minister-president Mark Rutte heeft u kunnen  vernemen dat het kabinet in 
overleg met deskundigen het besluit heeft genomen om de scholen in Nederland wederom te sluiten 
tot in ieder geval 18 januari. Deze sluiting gaat in op woensdag 16 december. We weten dat dit een 
ingrijpende maatregel is die ons allemaal raakt. Wij hebben er groot vertrouwen in dat we samen 
met u van het onderwijs op afstand wederom een succes gaan maken.  
 
Hoe nu verder? 
Het team van de school van uw kind(eren) zal zich tot aan de kerstvakantie bezighouden met: 

● Het bieden van de noodopvang.  
● Het voorbereiden van thuisonderwijs waarbij we gebruik kunnen maken van digitale 

middelen, zodat we vanaf 4 januari het onderwijs op afstand kunnen verzorgen. Dit wordt 
schoolspecifiek aangepakt. U ontvangt hierover meer informatie van de school. 

 
Noodopvang 
Zoals bekend gemaakt zullen de scholen op de geplande lesdagen noodopvang verzorgen voor 
ouders met een cruciaal beroep. Op de scholen is een beperkte opvangcapaciteit, omdat leraren het 
onderwijs op afstand verzorgen. We vragen u om alleen in uitzonderlijke situaties een beroep te 
doen op de noodopvang en vooral gebruik te maken van opvang in het eigen netwerk. Klik hier voor 
een overzicht met cruciale beroepen. Daarnaast bieden de scholen in uitzonderlijke situaties opvang 
aan kinderen van kwetsbare gezinnen. De noodopvang zal worden verzorgd op school of op een van 
de andere (Sarkon)scholen in de buurt. 
 
Met deze tweede schoolsluiting doen wij een groot beroep op u en op onze medewerkers. Uit de 
vorige schoolsluiting hebben we ervaren dat we het onderwijs op afstand samen met u tot een 
succes kunnen maken. Met elkaar, voor elkaar!  
 
Sarkon wenst u en uw kinderen, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2021! 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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