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Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Keizerskroon, 
 
Met deze brief informeren wij u over de organisatie rondom de Lockdown in de periode woensdag 16 
december tot en met vrijdag 15 januari.  We schrijven deze nieuwsbrief met een voorbehoud. Het kan zijn dat 
de overheid besluit om de periode van de lockdown te veranderen.  We houden hierover contact met u. 
 
De scholen zijn gesloten voor kinderen vanaf woensdag 16-12-20 t/m vrijdag 15-01-21 
➢ Thuisonderwijs start vanaf maandag 04-01-21 t/m vrijdag 15-01-21.  
➢ We laten de studiedag van maandag 4 januari vervallen. Mochten er ouders zijn die deze dag al iets 

gepland hebben staan met het gezin waardoor de kinderen dan niet kunnen starten dan kunnen zij dit 
laten weten aan de leerkracht. 

➢ De school gaat weer open op maandag 18-01-21 (tenzij er vanuit de overheid een andere beslissing volgt). 
 

Onderwijs tot aan de kerstvakantie: 
➢ We gebruiken de dagen tot aan de kerstvakantie om het thuisonderwijs voor te bereiden. 
➢ De kinderen hebben voor de komende dagen echter wél thuiswerk mee dat ze in grote mate zelfstandig 

kunnen doen.  
➢ Vrijdag 18 december hebben de leerkrachten nog een contactmoment met hun groep. De leerkrachten 

hebben de vrijheid om dit op een eigen wijze te doen. 
 
Onderwijs na de kerstvakantie: 
➢ Alle groepen starten op maandag 4 januari met thuisonderwijs.  
➢ Alle groepen doen een incheck met hun leerkracht in de loop van maandag 4 januari. De leerkracht 

informeert u hierover. 
➢ De leerkrachten zorgen ervoor dat ze online contact hebben en houden met de kinderen. Dat kan 

individueel zijn maar kan ook met groepjes leerlingen. De leerkracht informeert u hierover. 
➢ De kinderen die niet beschikken over een device om thuis werken kunnen via Social Schools een bericht 

sturen aan Louise Treffers. Zij krijgen na het ondertekenen van “de overeenkomst gebruik laptop” een 
laptop in bruikleen. 

 
School is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen: 
➢ Vanaf morgen tot de kerstvakantie en na de kerstvakantie biedt de school noodopvang binnen 

schooltijden (08.30-14.00 uur) 
➢ Ouders melden via social schools bij Louise Treffers dat zij gebruik willen maken van noodopvang. 
➢ De noodopvang is bedoeld voor ouders in cruciale beroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal 

beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.  
 
Tot slot:  
We realiseren ons dat het voor u én de kinderen een zware periode is geweest en nu met de nieuwe 
maatregelen nog zwaarder wordt. U moest en moet nu nóg meer de zorg voor uw kinderen, uw werk en 
andere verplichtingen combineren. Soms een bijna onmogelijke spagaat. We denken aan u en wensen u heel 
veel sterkte én toch zeker ook hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021. 
 
Met vriendelijke én warme groet, 
Het Team van De Keizerskroon 
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