
 

Aan de ouders/verzorgers  
  
 

  
Oude Pekela, 18 november 2021 

  
  
Betreft: mogelijke sluiting scholen en/of opvanglocaties 
 
 

Beste ouders, 
 
Het is lang geleden dat u van mij een persoonlijke brief ontving. De forse toename van de 
besmettingen zal u niet zijn ontgaan. Deze toename heeft mogelijk ook effect op onze 
scholen en kinderopvanglocaties. Daarover gaat deze brief. 
 
Ik wil mijn zorgen over de continuïteit van onderwijs en opvang met u delen en schetsen 
welke maatregelen we misschien op de korte termijn moeten treffen. Verder vraag ik uw hulp 
om corona buiten de deur te houden, in het belang van de veiligheid voor de kinderen, u en 
onze medewerkers. 
 
Druk op onderwijs en opvang 
De uitval van leerkrachten en opvangmedewerkers als gevolg van infectie (griepvirus en 
coronavirus) neemt de laatste week zó sterk toe, dat we mogelijk op het punt komen waarop 
we ons onderwijs en onze opvang op sommige locaties niet langer op kwalitatieve en 
verantwoorde wijze kunnen vormgeven. Niet alleen neemt het aantal besmettingen onder 
leerkrachten en opvangmedewerkers toe, ook het aantal kinderen met een coronabesmetting 
stijgt. Alle collega's doen hun uiterste best om de organisatorische uitdagingen die hieruit 
ontstaan naar eer en geweten op te lossen. Ik vrees dat we op sommige school- en/of 
opvanglocaties moeten kiezen voor tijdelijke oplossingen zoals overschakelen op 
afstandsonderwijs, een vierdaagse schoolweek of een andere oplossing die we kunnen 
bedenken om alle kinderen zoveel als mogelijk naar de school of opvang te kunnen laten 
gaan.  
 
Ik wil deze mogelijke alternatieve oplossingen vooraf met u delen en benadrukken dat dit niet 
anders dan een noodgreep zal zijn, omdat onderwijs en opvang met een forse doorlopende 
onderbezetting gewoonweg niet meer goed te organiseren is.   
We doen er op de achtergrond alles aan om dit besluit niet te hoeven nemen, maar gezien 
het structurele tekort aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers is het waarschijnlijk 
onvermijdelijk.  
 
Zoals gewoonlijk zal elk besluit zo tijdig mogelijk met u worden gecommuniceerd door de 
directeur van de school of opvanglocatie van uw kind(eren).  
 
Uw hulp in het bestrijden van corona 
En zoals gezegd vraag ik uw hulp in het bestrijden van het coronavirus.  
We merken dat veel kinderen momenteel verkouden zijn. Wilt u zelf een goede afweging 
maken in het wel of niet naar school laten gaan?  
Als uw kind klachten heeft die bij corona passen, vragen wij uw kind te laten testen bij de 
GGD, zoals ook de richtlijnen voorschrijven. Een zelftest is in die situaties niet voldoende.  
Na een negatieve uitslag kan uw kind, als het fit genoeg is, weer naar school.  
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Wilt u uw kind niet laten testen? Dan blijft uw kind thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Pas 
dan mag uw kind weer naar school. 
Helaas zijn we, hoe vervelend we dat ook vinden, genoodzaakt uw kind te laten halen als het 
corona gerelateerde klachten (meer dan een lichte neusverkoudheid) heeft en u geen test 
heeft gedaan of alleen een zelftest heeft afgenomen. 
 
Ik heb het volste vertrouwen in onze medewerkers, de kinderen en u als ouders om ons 
samen te blijven inzetten om corona het hoofd te bieden en alle uitdagingen die daarmee 
samen gaan. We blijven volhouden! 
 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of de 
leidinggevende van de kinderopvang. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Béjanne Hobert 
Voorzitter College van Bestuur 
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