Hoogeveen, 15 december 2020
Betreft: lockdown
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Bijeen,
Het besluit is dan toch gevallen. De laatste dagen waren de geruchten al duidelijk maar we weten het
nu zeker: 15 december is definitief de laatste schooldag van 2020 op school.
Natuurlijk hadden we het liever anders gezien. Scholen hebben alles op alles gezet om het jaar toch
gepast feestelijk af te sluiten, maar het eind van het jaar is abrupt. Dat is best even slikken. Maar de
cijfers van de laatste week laten ons zien dat Corona hardnekkig een eigen weg kiest en zich niets
aantrekt van Kerst of welk feest dan ook. We zullen ook nu weer de strijd samen aan moeten gaan.
Op de scholen is en wordt inmiddels hard gewerkt aan het thuis-onderwijsprogramma. Met ingang
van morgen, woensdag 16 december, komen de kinderen niet meer fysiek in de school. De scholen
gaan in een afrondende fase, waarin ze middels een maatwerkaanpak de kinderen begeleiden naar
de kerstvakantie. Er wordt geen nieuwe lesstof behandeld. Wat dat voor uw kind(eren) precies
inhoudt, verneemt u van de school.
Tegelijkertijd bereiden alle teamleden zich de komende dagen voor op het bieden van onderwijs op
afstand, per 4 januari 2021. We hebben vanaf 16 maart veel ervaring opgedaan met het geven van
deze vorm van onderwijs én willen in januari gaan voor “afstandsonderwijs 2.0”.
Juffen en meesters doen er alles aan om de kinderen na de jaarwisseling, onder de gegeven
omstandigheden, optimaal onderwijs te bieden. Het online onderwijs duurt sowieso tot 18 januari
2021. In de week voorafgaand aan de 18e informeren wij u over het vervolg.
Tot en met vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari is er de mogelijkheid voor noodopvang
van kinderen met ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Het gaat hier om de opvang
onder schooltijd. Wanneer dit voor u van toepassing is, kunt u hierover contact leggen met de
school.
Voor iedereen geldt dat we het jaar graag anders hadden afgesloten. En ook dat we op een andere
manier aan het nieuwe jaar zouden kunnen beginnen. De behoefte om 2020, met alle
coronaperikelen, achter ons te laten is groot. Maar ook in 2021 wordt het nodige van ons gevraagd.
En ook dan zullen we het samen moeten doen. Dank voor uw support in de afgelopen maanden!
We wensen u, ondanks of juist in deze periode, goede kerstdagen toe en vooral een goed, gezond en
gelukkig 2021. Houd moed!

Een vriendelijke groet namens alle medewerkers van Bijeen,
Zweers Wijnholds
directeur-bestuurder stichting Bijeen

