
Ouderbrief sluiting scholen vanaf 16 december tot en met 17 januari 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Gisteravond heeft u al een mail van mij ontvangen, nadat het kabinet bekend gemaakt dat 
alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang vanaf woensdag 16 
december 2020 opnieuw hun deuren moeten sluiten. De sluiting geldt vooralsnog tot en met 
17 januari 2021.  
 
Wat betekent dit voor u? 
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de 
kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. Graag geven we u 
duidelijkheid over de consequenties van dit kabinetsbesluit: 

• alle kinderen blijven in beginsel thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in 
cruciale beroepsgroepen en geen andere opvangmogelijkheid hebben. Hiervoor 
wordt een dekkend aanbod ingericht.  

• van 16 december tot en met 17 januari vindt afstandsonderwijs plaats.  

Gisteren hadden we nog niets in de mailing gezet over eventuele noodopvang. Vandaag 
hebben alle contacten tussen DAK en met 2samen plaatsgevonden. 

Opvang van leerlingen 

Op de website van de Rijksoverheid staat het overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens de 
lockdown. Heeft u een beroep in de vitale sector én heeft u deze opvang nodig, meld u dit 
bij meester Ruben van de Water; rvdwater@parkiet.lucasonderwijs.nl. Daarnaast is het fijn 
wanneer u mij in cc zet info@parkiet.lucasonderwijs.nl. Wilt u zich een dag van te voren 
opgeven, dan bekijken we hoeveel mensen hiervoor op school moeten zijn. En dan kunnen 
de andere leerkrachten doorgaan met het verzorgen van onderwijs op afstand. Het is 
aannemelijk dat uw kind op deze dag niet zijn/haar eigen leerkracht treft.  
Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de 
vitale sector behoren. 
 
De naschoolse opvang biedt ook na school noodopvang aan mensen die een beroep hebben 
in de vitale sector. Deze kinderen worden na schooltijd opgehaald door de opvang. U dient 
zich ook bij de opvang aan te melden. Ouders van kinderen die al gebruik maken van de 
opvang, ontvangen hierover ook een aparte mail vanuit de opvang. 
Heeft u een vitaal beroep en gebruikt u normaal gesproken geen opvang, maar heeft u deze 
nu wel nodig? Dan kunt u contact opnemen met Joris Raad de Raad Unitmanager van Onno 
Dak. T 070 363 02 74 - M 06 21 40 90 12 
Ook kunt u contact opnemen met Rutger Kick van 2Samen : Unitmanager van o.a. de 
2lepelaars. 06 42385314 
 
Actuele informatie via Mijnschoolinfo 
Via Mijnschoolinfo houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze 
mail daarom in de gaten.  
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Martine Boon, 
info@parkiet.lucasonderwijs.nl  
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Tot slot 
We verwachten nu dat de sluiting in ieder geval tot en met 17 januari zal duren, maar we 
weten natuurlijk niet hoe de situatie er volgende maand uitziet. Met het beste voor onze 
leerlingen en medewerkers voor ogen zullen we ook komende tijd voortdurend anticiperen 
op de actualiteit. 
 
We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de uitdagende periode 
die voor ons ligt zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te 
ondersteunen bij het afstandsonderwijs. 
 
Via deze weg wensen we u ondanks de uitzonderlijke omstandigheden en alle beperkingen, 
alvast mooie en betekenisvolle feestdagen. Graag tot volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
RKBS De Parkiet 
 
Martine Boon 
directeur 
 


