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          Schoonebeek, 24 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De school is inmiddels meer dan een week gesloten en de Rijksoverheid heeft gisteren nog strengere maatregelingen 
getroffen. In deze update geven wij u informatie over de huidige stand van zaken en over het ‘thuisleren’.  
Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen! 
 
Algemeen: 
Conform aan het besluit van de overheid cancelen wij alle activiteiten die niet direct in het schoolgebouw 
plaatsvinden tot 1 juni 2020. Dat betekent concreet dat o.a. de Koningsspelen (17 april), het voetbaltoernooi (8 
april), de gezamenlijke sportdag (28 mei voor groep 5-8), en alle geplande schoolreizen in die periode niet doorgaan.  
 
De scholen blijven tot nadere aankondiging t/m 6 april gesloten. Meer informatie hierover geeft de Rijksoverheid in 
een later stadium.  
 
In de periode dat de school gesloten is zijn er ook kinderen jarig. De kinderen kunnen hun verjaardag op school 
vieren zodra de school weer open is en in overleg met de leerkracht. 
  
Thuisleren: 
De kinderen hebben vorige week alle materialen opgehaald of ontvangen die ze nodig hadden voor de eerste week. 
Inmiddels hebben ze ook het huiswerk voor deze week weer ontvangen. Zo zullen ze ook voor de derde week hun 
huiswerk ontvangen. Het is dus niet nodig dat ze tussendoor op school komen. Mocht er wel iets gehaald moeten 
worden, dan zullen wij dat via klasbord en/of de mail communiceren. Het is dus belangrijk dat u klasbord en de mail 
van de groep(en) van uw kind(eren) in de gaten blijft houden. 
 
Opvang: 
Er zijn dagelijks twee leerkrachten aanwezig voor de kinderen die moeten worden opgevangen. We waarderen de 
inzet van u om het opvangen van de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Dankjewel voor de medewerking. 
Denkt u er aan dat uw kind het huiswerk meeneemt naar de opvang? Daar beginnen we namelijk de dag mee. 
Veranderingen m.b.t. de opvang (bijv. andere dagen of tijden) graag z.s.m. doorgeven aan de leerkracht (via de mail 
of app) of via het mailadres locatieleider@obs-iemenhof.nl 
 
We realiseren ons dat dit alles heel veel consequenties heeft voor school, de kinderen, u als ouder/verzorger en voor 
ons als leerkrachten. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en zodra de school weer ‘normaal draait’ gaan 
we passende oplossingen zoeken voor gecancelde activiteiten.  
 
We berichten u regelmatig met een update via de mail / klasbord en ook op de website zullen we deze berichten 
plaatsen. Vragen over het huiswerk kunt u via klasbord of via de mail (leerkracht) stellen. Persoonlijke vragen ook 
graag via de mail.   
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Team obs De Iemenhof 
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