Aan alle ouders/verzorgers

Betreft

: Sluiting van de scholen met ingang van woensdag 16 december 2020

Sint Michielsgestel, 15-12-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u al heeft vernomen is gisteravond toch het besluit genomen om alle scholen en de
kinderopvang in Nederland met ingang van woensdag 16 december tot maandag 18 januari
aanstaande, te sluiten. Tot gisterochtend hadden we nog de hoop dat we de leerlingen na de
kerstvakantie weer op school mochten begroeten. We gaan echter met het hele land in een strenge
lockdown. Dit treft iedereen en ook het onderwijs. Het is een ingrijpend besluit, waarvan we de
noodzaak zeker inzien.
De leerkrachten treffen uiteraard ook nu weer voorbereidingen voor nieuw lesmateriaal voor het thuis
leren. De komende dagen, tot de kerstvakantie, zullen in het teken staan van deze voorbereidingen.
We bieden na de kerstvakantie een balans tussen instructie op nieuwe lesstof en het blijven oefenen
en herhalen. Via de directeur en de leerkracht ontvangt u specifieke informatie over het programma
voor morgen, donderdag en de periode na de kerstvakantie. Aanstaande vrijdag zijn de leerlingen vrij
en deze dag wordt door de leerkrachten benut om verdere voorbereidingen te treffen voor de online
lessen vanaf maandag 4 januari a.s.
Anders dan tijdens de vorige lockdown, organiseert de school, tijdens de schooltijden, nu zelf de
noodopvang. We willen u vragen om, zoveel als mogelijk, zelf voor een oplossing te zorgen. Werkt u
in een vitale beroepsgroep en heeft u geen andere mogelijkheden dan kunt u uw kind aanmelden voor
de noodopvang. Via de directeur ontvangt u bericht bij wie u zich kunt aanmelden.
Laten we er met elkaar de schouders onder blijven zetten! Samen staan we sterk.
We zullen er ook de komende periode weer alles aan doen om de leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden en te ondersteunen. Zoek dus zeker contact met de school als er vragen zijn.
We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, naar verwachting zal dit na de
persconferentie van dinsdag 12 januari zijn.
We hebben een bewogen jaar achter de rug! We kijken met goede moed en hoop naar het nieuwe
jaar!
Ik wens u en degenen die u dierbaar zijn Sfeervolle kerstdagen en een mooi en gezond 2021!
Blijf in goede gezondheid!

Met hartelijke groet,
Marianne van Wegberg,
Bestuurder Cadans Primair
m.vanwegberg@cadansprimair.nl
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