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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 
Met deze nieuwsbrief geven wij u een update over de afgelopen week en kijken we vooruit naar de 
komende week.  
Aanstaande dinsdag horen we of de lock down wordt verlengd. U ontvangt van ons later die week weer 
een nieuwsbrief. 
Daarnaast vestigen wij uw aandacht op de enquête omtrent het gebruik van onze locatie op de 
Gantellaan in het schooljaar 2021-2022. 
 
Start thuisonderwijs: 
Het zal zeker even wennen zijn voor de kinderen en u om na ruim 2 weken vakantie weer te starten en 
dan ook nog met onderwijs op afstand. We konden dat bij onszelf ook merken. Wat ons ontzettend 
geholpen heeft is dat we de dagen voor de kerstvakantie al konden voorbereiden. Dat maakte de start 
veel fijner.  
Weet dat we er zijn voor de kinderen en voor u!  
Dus als u vragen heeft of hulp nodig heeft haper dan niet om contact op te nemen met de leerkracht(en) 
van uw kind. Ze staan klaar om er samen met u voor te zorgen dat het onderwijs op afstand zo goed 
mogelijk kan worden gedaan. Weet ook dat we niet van u verwachten dat u lesgeeft aan uw kind. Dat is 
onze rol en taak. U kunt uw kind ondersteunen door het te helpen met opstarten en regelmatig te vragen 
hoe het gaat en te zorgen dat ze ook aan hun ontspanning toekomen en u natuurlijk ook!  
 
Mogelijk langere lockdown: 
Aanstaande dinsdag horen we of de lockdown langer gaat duren. We hopen natuurlijk dat de kinderen 
snel weer naar school mogen komen. Het is voor iedereen, de kinderen, ouders en verzorgers én ons 
team het allerfijnst en het beste als we weer fysiek onderwijs kunnen geven. De kinderen missen hun 
klasgenootjes en hun leerkrachten en wij missen hen!  
 
Mocht de lock down onverhoopt langer duren dan informeren wij u in de tweede helft van volgende week 
via een nieuwsbrief hoe wij het verder op- en aanpakken.  
 
Enquête gebruik Gantellaan schooljaar 2021-2022 : 
Op dinsdag 12 januari ontvangt u een enquête waarin u wordt gevraagd uw mening te geven over het 
gebruik van de Gantellaan volgend schooljaar en welke groepen er in uw optiek het beste les kunnen 
krijgen.  U ontvangt van ons een link naar de enquête via social schools. Samen met de link ontvangt u 
nog nadere uitleg over de wijze van invullen en de periode waarbinnen dat kan.  
In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie informeren wij u over welke groepen er het komende 
schooljaar leskrijgen op de Gantellaan. 
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