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Beste ouders, 
 
 
 
We zijn 2021 helaas in lockdown begonnen en we hebben afgelopen dinsdag in de 
persconferentie gehoord dat deze met drie weken is verlengd. De basisscholen mogen 
wellicht eerder open, maar dat gebeurt alleen als dat veilig kan. En we weten nog niet 
wanneer dat is. 
 
Het is voor onze scholen een heel gepuzzel om online lesgeven te combineren met 
noodopvang. We zijn trots op onze schoolteams dat het hen, samen met u, elke dag nog 
lukt om dit te doen. 
 
Maar nu de lockdown voortduurt, merken we dat meer ouders een beroep willen doen op 
noodopvang. Dit is heel begrijpelijk. U wilt uw werk goed doen en tegelijk vraagt uw kind 
uw aandacht. Het valt niet mee om alle ballen in de lucht te houden.  
 
Daarom is onze boodschap aan alle ouders:  

- Accepteer dat er dagen zijn dat het niet lekker loopt, dat het niet goed lukt om 
gezellig aan de slag te gaan of dat het minder goed lukt om in te loggen.  

- Tegen de leerkracht kunt u best zeggen als het even niet lukt, misschien kan hij 
of zij even meedenken. 

 
Natuurlijk komen we u tegemoet als u een cruciaal beroep beoefent en opvang nodig 
heeft op de dagen dat u moet werken.  

- Neem contact op met de school van uw kind, want samen komen we er vast uit.  
- Maar we hopen daarnaast dat het u lukt in uw sociale kring opvang te 

organiseren.  
 
NB Als uw kind ziek is of klachten heeft, dan kan het geen gebruik maken van de 
noodopvang. Uw kind kan -volgens de huidige richtlijnen- wel getest worden. 
 
Als we goed blijven samenwerken, dan lukt het ons deze lastige periode door te komen! 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens directie en staf van de scholen van de Talent 
Westerveld, 
 
 
 
 
Jan Scholte Albers,  
Voorzitter College van Bestuur. 
 


