
 

 

 
   

 

 

Horst, 15-12-2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Gisteren kregen we het bericht dat ook de scholen in lockdown zullen gaan van in ieder geval 
woensdag 16 december tot en met 17 januari. Oplopende besmettingen maken dat dit nodig is 
geeft het kabinet aan. Nu hebben we kunnen leren van de vorige periode van thuisonderwijs en 
kunnen op die ervaring verder bouwen. Voor kinderen zal deze periode wel anders zijn, omdat ze 

mogelijk wat minder vaak naar buiten kunnen. Genoeg bewegen en tijd zonder computerscherm 
blijven wel heel belangrijk. 

Inmiddels is een computermigratie bij ons een feit en dat is weer helpend bij ons afstandsonderwijs 
Kinderen zonder device krijgen er weer zoveel mogelijk een mee vanuit school. 

Omdat de overgang naar thuisonderwijs voorbereiding vraagt wordt deze week ook als 
voorbereidingsweek en sluiting van de school gebruikt en is het thuisonderwijs deze week heel 
beperkt. Vanaf maandag 4 januari zal er alle dagen thuisonderwijs zijn. U zult begrijpen dat we 
willen voorkomen dat medewerkers na dit heftige jaar in hun meer dan verdiende kerstvakantie 
moeten werken. 

De vorige periode van thuisonderwijs is op alle scholen geëvalueerd. En naast aan medewerkers 
zijn ook ouders en kinderen naar hun ervaringen gevraagd. Die nemen we natuurlijk mee in deze 
periode. 

Zo weten we ook dat het voor jullie als ouders weer een pittige tijd wordt. Want ouder zijn, werken 
en kinderen begeleiden met schoolwerk is bepaald niet eenvoudig. En jullie hoeven natuurlijk ook 
geen leerkracht te zijn. De leerkrachten geven het thuisonderwijs en de instructie en hebben ook 

contact met de kinderen. Fijn als u uw kinderen helpt met hun motivatie, dagindeling en af en toe 

tijdens hun werk meekijkt. 

Voor kinderen van ouders van cruciale beroepen zal er weer noodopvang zijn. Op de noodopvang is 

dan begeleiding van het huiswerk en tijd voor activiteiten. Per school (of cluster van scholen) wordt 
de begeleiding van de noodopvang georganiseerd. De clusters zijn Sevenum-Kronenberg op de 
Horizon, Schakel-Bottel op de Schakel, Onder de Linde en onder de Wieken op Onder de Linde en 
Peddepoel-Megelsheim op de Peddepoel. Op de overige scholen is er opvang per school. 

Aanmelden kunt u weer via de directeur, die beoordeelt of uw kind inderdaad in aanmerking komt. 
Extra aandacht is er voor kwetsbare kinderen. Kinderen in de noodopvang worden door de 
kinderopvang van school gehaald voor opvang na schooltijd. 

Voor een ieder weer een pittige tijd. We hopen dat de situatie verbetert en dat we na 17 januari 
weer terug kunnen naar het onderwijs op school. 

Met vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht of directeur van de school. 

Vriendelijke groet, 

Directeuren en Bestuur Dynamiek Scholengroep 

 


