
 

Aan de ouder(s)/verzorgers van kinderen van locaties van GOO opvang en onderwijs. 

Onderwerp: De onderwijslocaties gaan sluiten, maar niet voor wie ons hard nodig heeft 

 

Gemert, 15 december 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wat zijn we met zijn allen bezorgd over de impact die het coronavirus heeft op ons leven.  

Het Kabinet heeft gisteren besloten om de kinderopvang en de scholen in Nederland vanaf woensdag 

16 december a.s. te sluiten tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021. Onze kindcentra zijn 

daarom vanaf morgen dicht, maar niet voor de kinderen en ouders die ons hard nodig hebben. We 

informeren u in deze brief zo zorgvuldig mogelijk. 

 

Noodopvang 

Er is noodopvang beschikbaar tijdens de reguliere schooluren voor kinderen waarvan minimaal één 

van de ouders een cruciaal beroep heeft. Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Wanneer slechts een van ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, 

vragen wij u in eerste instantie om zelf te kijken naar mogelijkheden voor opvang. 

Wilt u toch noodopvang aanvragen tijdens onderwijsuren, geef dit dan aan bij de teamleider per e-

mail. Daarbij vermeldt u: 

- welk cruciaal beroep u uitoefent,  

- op welke dagen u deze week noodopvang nodig heeft, 

- naam / namen van uw kind / kinderen 

Een inventarisatie van de noodopvang na de kerstvakantie zal later worden gedaan. Vanaf maandag 

4 januari 2021 vangen onze locaties ook kinderen in kwetsbare situaties op. Dit gebeurt in overleg 

met de teamleider en de IB-er van de locatie. 

Thuisonderwijs 

De kinderen nemen vandaag een thuiswerkpakket mee naar huis voor de komende dagen tot en met 

de kerstvakantie. In de tussentijd gaan onze leerkrachten de online lessen voorbereiden. Deze 

starten op maandag 4 januari a.s. Heeft uw kind een laptop nodig om thuisonderwijs te kunnen 

volgen? Dan stelt de locatie deze beschikbaar. De laptop moet in goede staat ingeleverd worden 

zodra de lessen op school weer starten. U tekent hiervoor een gebruikersverklaring. 

Studiedagen 

Studiedagen die gepland staan tot de carnavalsvakantie gaan niet door. Dit om te voorkomen dat er 

onderwijstijd verloren gaat. 

Toetsen, rapporten en adviesgesprekken 

In januari berichten wij u over het vervolg voor wat betreft toetsen, rapporten en de  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


 

 

adviesgesprekken groep 8. 

Wij vragen uw begrip en medewerking in deze bijzondere omstandigheden.  

Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de veerkracht van onze kinderen, ouders en 

medewerkers in deze crisis.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ab Groen, bestuurder 

  

 

 


