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Hellevoetsluis, 23 december 2021  

Betreft: scenario’s na de kerstvakantie 

Beste ouder(s) en verzorger(s),    

Op maandag 3 januari geeft het kabinet meer duidelijkheid over of de scholen op 10 januari 
open kunnen of niet. Met deze brief informeren we u over de 2 meest waarschijnlijke 
scenario’s en de manier waarop we daar als school mee om zullen gaan.  
 
Scenario 1: per 10 januari volledig open  
De overheid besluit op 3 januari dat het basisonderwijs weer volledig opengaat. Op maandag 
10 januari zijn alle kinderen weer welkom op school en in de klas.  
 
Scenario 2: scholen blijven dicht en per 10 januari onderwijs op afstand  
De overheid besluit op 3 januari dat de scholen dicht blijven waarbij wordt overgeschakeld 
naar onderwijs op afstand. In dat geval zullen we als team maandag 10 januari gebruiken om 
het onderwijs op afstand verder te organiseren. In de loop van maandag 10 januari ontvangt 
u hierover meer informatie. U moet hierbij denken aan informatie over de lesmaterialen, het 
uitdelen van werk en een rooster voor de online lessen.  
 
Bij scenario 2 verzorgen wij vanaf maandag 10 januari weer noodopvang voor kinderen van 
ouders in cruciale beroepen. U kunt uw kind(eren) dan vanaf dinsdag 4 januari aanmelden 
voor de noodopvang door uiterlijk vóór donderdag 6 januari 12:00 uur een mailbericht te 
sturen naar: freek.kloeg@edumarevpr.nl  
 
Geeft u in dit mailbericht het onderstaande aan: 

1. Voor welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang. 
2. Voor welke kinderen u gebruik wilt maken van de noodopvang. 
3. Op welk telefoonnummer u op deze dagen goed bent te bereiken in geval van nood.  
4. Omschrijving cruciaal beroep 

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, zullen wij die verwerken.  
 
Tot slot 
Op weg naar de feestdagen willen we deze brief ook gebruiken om een woord van dank uit 
te spreken voor de fijne samenwerking. Dankzij de gezamenlijke inzet, flexibiliteit en 
saamhorigheid van iedereen (medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkende partijen) 
is het gelukt om het belang van onze kinderen en goed onderwijs voorop te stellen. Daar 
mogen we bijzonder trots op zijn!   
 
Via deze weg wensen wij u fijne kerstdagen, maar bovenal een gezond 2022 toe! 
 
Namens alle collega’s,  
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg 
 
Directeur Hendrik Boogaardschool, 
Kindcentrum De Samenstroom 


