Hoogeveen, 4 februari 2021
Betreft: heropening scholen 8 februari 2021
Aan de ouders/verzorgers van alle Bijeen scholen,
Zoals gisteren aangekondigd, hierbij nadere berichtgeving over de heropening van de scholen per 8
februari. Alle scholen van Bijeen (OBS de Goudvink, OBS het Spectrum, OBS Apollo, OBS Villa
Kakelbont, OBS Tiendeveen, OBS de Driesprong, OBS de Vogelvlucht, OBS Oostenbrink, OBS de
Posthoorn, OBS de Zandloper, OBS ’t Rastholt, OBS de Schuthoek, OBS ’t Kienholt / Kienderwijs)
openen a.s. maandag weer letterlijk hun deuren.
Het uitgangspunt voor de scholen blijft zoals het was: de veiligheid van de kinderen, leerkrachten en
ouders staat voorop. We zijn blij dat alle kinderen weer naar school kunnen en mogen; tegelijkertijd
vinden we het spannend. Voor het goede verloop hebben we elkaar daarom weer hard nodig. De
maatregelen die tijdens de vorige terugkeer naar fysiek onderwijs van kracht waren, zijn dat ook nu
weer. Van de school van uw kind(eren) ontvangt u informatie over aanvullende maatregelen. Het is
van groot belang dat een ieder zich houdt aan deze instructies.
Wij kunnen ons voorstellen dat de berichten over leerachterstanden onrust bij u geven en u zich
wellicht zorgen maakt of het goed komt met uw kind. Maar wij geloven in een nieuwe beginsituatie
wanneer de kinderen weer bij ons op school komen.
Of we ons daarover zorgen maken? Nee, want als de kinderen volgende week weer naar school
mogen, nemen we ze mee waar ze in hun ontwikkeling zijn gebleven. We doen waar we goed in zijn
en altijd deden: kijken naar het kind, aansluiten bij zijn of haar ontwikkeling. Dat kunnen we binnen
al onze Bijeen scholen. Het vakmanschap van de leraar komt in optima forma naar boven.
Wij vertrouwen zoals altijd op de capaciteiten van uw kind en zijn/haar vermogen om te blijven
ontwikkelen. En vertrouw erop dat het goed komt, of beter: dat het al goed is! Geef het even de
tijd…
Resumé:
vandaag, donderdag 4 februari
- afstandsonderwijs
morgen, vrijdag 5 februari
- afstandsonderwijs
maandag 8 februari
- herstart fysiek onderwijs, terug naar school.
Wij wensen een ieder heel veel succes (en plezier) met deze laatste dagen thuisonderwijs. Graag tot
ziens. Mochten er vragen zijn, dan kunt u die stellen aan de directie van de school.
NB: het protocol van de sectororganisatie is nog niet binnen. Mocht dit aanleiding geven tot
belangrijke wijzigingen/aanpassingen, dan zijn we genoodzaakt hier op terug te komen.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

Zweers Wijnholds, directeur bestuurder stichting Bijeen Hoogeveen

