
 

 

Lelystad, 1 april 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Daar staan we dan. We zijn halverwege de derde week waarin we zo veel mogelijk binnen 
blijven. We geven onderwijs op afstand. We werken vanuit huis en begeleiden onze 
kinderen in hun schoolwerk. En tegelijkertijd zijn er zorgen over familie en vrienden en soms 
zijn we zelf ziek. Het is een volle tijd, die veel van ons allen vraagt.  
  
Scholen dicht tot de meivakantie 

Gisteravond heeft het kabinet bij de persconferentie aangegeven dat de scholen langer dicht 

blijven. De scholen blijven in ieder geval dicht tot en met dinsdag 28 april. Omdat daarna de 

meivakantie begint zijn de scholen dicht tot en met 3 mei. Onze school heeft de meivakantie 

gepland tot en met 10 mei uw kinderen zullen dus vanaf 11 mei mogelijk weer naar school 

kunnen. 

Gezondheid staat voorop 
In deze moeilijke periode is het vooral van belang dat we gezond blijven. Er wordt heel veel 
van iedereen gevraagd.  
Met het opgegeven schoolwerk proberen we structuur te bieden. Het is fijn als het lukt uw 
kind(eren) daar bij te helpen, maar het moet absoluut geen strijd opleveren in huis. 
Nogmaals, uw gezondheid en die van uw kind zijn het belangrijkst in deze.  
 
Contact tussen de stamgroepleider en uw kind vinden wij op dit moment ook erg belangrijk. 
Niet alleen om de kinderen te begeleiden bij het werk, maar vooral om een luisterend oor te 
bieden. Voor kinderen is dit een spannende en ingewikkelde tijd. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderwijs aan uw kind dan kunt u hiermee 
natuurlijk terecht bij de stamgroepleider van uw zoon of dochter. Veel van onze 
stamgroepleiders zijn zelf vaak ook ouder/verzorger. Ook zij combineren werken vanuit huis 
met de zorg voor kinderen en soms ook ouders. Prettig als we op uw begrip mogen rekenen 
in deze situatie waarin misschien niet alles loopt zoals we dat het liefste zouden willen. 
 
 
 
  



 

 

We denken met elkaar na over het vervolg van dit schooljaar, voor als de scholen weer open 
gaan. Niemand heeft deze situatie eerder meegemaakt. Alle kinderen zullen na de 
Coronaperiode met deze ervaring op school komen en alle kinderen hebben een aantal 
weken onderwijs gemist. We zullen omgaan met de veelheid aan ervaringen van de kinderen 
en zullen ook ons onderwijs nog meer moeten afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Koen Oosterbaan en Maaike Huisman  
College van Bestuur, 
 
Alle directeuren van SKO, 
 
Andy Vos 
Directeur Jenaplanschool St. Franciscus 
 


