Hoogeveen, 26 april 2021

Aan de ouders en verzorgers van alle Bijeen-leerlingen,
Nog een paar maanden en dan zal dit gedenkwaardige schooljaar alweer voorbij zijn. Het is
een jaar waarin alles anders is geweest, wat van iedereen heel veel heeft gevraagd. En, we
zijn er helaas nog niet. Het belangrijkste is dat onze kinderen weer naar school kunnen en de
dagelijkse structuur terug is.
In de achterliggende maanden hebben we u meerdere keren per brief laten weten hoe we op
onze Bijeen scholen de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers wilden waarborgen.
Gebaseerd op de landelijke richtlijnen, hier en daar aangevuld met onze eigen besluiten. Altijd
stond veiligheid van kinderen en leerkrachten daarbij op de voorgrond.
Regelmatig kijken we naar de voortgang en besluiten we hoe we verder willen, maar vooral
kunnen. En dat doen we ook nu weer even.
Dan valt ons natuurlijk op dat veel dingen niet door kunnen gaan en dat is jammer, met name
voor de kinderen. Maar wat óók opvalt is de enorme creativiteit die door iedereen ingezet werd
en wordt om te kijken naar wat er wel kan en hoe we dat dan gaan doen.
We hadden gehoopt dat we zo langzamerhand wel weer meer activiteiten konden gaan
organiseren op de scholen, maar de coronacijfers laten dit helaas niet toe.
Hoe deze cijfers zich de komende periode verder zullen ontwikkelen weten we niet, maar we
moeten er rekening mee houden dat activiteiten als: schoolreizen, schoolkamp, jaarafsluiting
en eindmusical misschien geen doorgang kunnen vinden.
Dit weten we nog niet zeker, maar met de wetenschap van nu kan dit helaas allemaal niet. We
willen u dit als ouders vast meedelen. Als de coronacijfers echt naar beneden gaan, en het
ministerie biedt meer ruimte, dan beraden wij ons opnieuw of bepaalde leuke en feestelijke
activiteiten misschien toch nog gehouden kunnen worden. We houden u daarvan op de hoogte.
We willen de gezinnen waar corona is geconstateerd veel gezondheid toewensen en we willen
alle ouders van de scholen bedanken voor de flexibiliteit en inspanningen die er zijn geleverd
om het voor onze kinderen zo goed mogelijk te regelen zodat voor hen het dagelijks leven zo
normaal mogelijk door kan gaan.
We wensen iedereen heel veel gezondheid toe, en houd vol!
Namens de directeuren van alle Bijeen scholen,
Met vriendelijke groet,

Zweers Wijnholds
Directeur Bestuurder

