
 

 

 

 

 

 

 

Hoorn, 1 april 2020 

 

 

Beste ouders / verzorgers van leerlingen van Pentascholen,  

 

Zoals u gisteravond via het nieuws heeft kunnen volgen, heeft het kabinet besloten om de scholen-

sluiting te verlengen tot en met tenminste 28 april a.s.. Voor alle scholen valt 28 april in de landelijk 

vastgestelde week meivakantie. Die week zijn in ieder geval alle scholen voor primair onderwijs 

gemeenschappelijk vrij.  

 

Ook alle overige maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden blijven van kracht. We 

kunnen op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer de school van uw kinder(en) weer 

opengaat. Hierover wordt u binnen 2 à 3 weken door de directie van de school rechtstreeks 

geïnformeerd. 

 

Concreet betekent dit dat er tot en met 24 april nog steeds ‘onderwijs-op-afstand’ (veelal digitaal) wordt 

gegeven en er noodopvang beschikbaar blijft voor ouders in cruciale beroepen. Mocht u niet in een 

vitale sector werken, maar een urgente reden hebben voor  kinderopvang, dan kunt u dit verzoek 

indienen via de schoolleiding die de juiste routes hiervoor kent. 

 

Wat zijn we ontzettend trots om te merken en te zien hoe ieder van jullie bijdraagt wat mogelijk is voor 

de kinderen, vanuit school of thuis. En dat is heel veel, goed om ons te realiseren wat er al lukt: een 

leerritme vasthouden, zelfstandig digitaal werken, de kinderen betrokken en verbonden te houden. Er 

is in korte tijd ontzettend veel energie gestoken in onderwijs op afstand. Velen van ons, ook de 

onderwijscollega’s, kennen de complexe thuissituatie waarin we nu ons eigen werk met het schoolwerk 

van de kinderen combineren. Houd moed – we doen het goed en we doen dit vooral samen.  

 

We realiseren ons dat het verlengen van deze thuiswerkperiode veel van u en uw kinderen vraagt. Wij 

zijn er trots op te zien hoe de collega’s in de onderwijs- en opvangteams, vol passie en energie met de 

kinderen en het werk bezig zijn. Dit verdient een groot compliment. Ook voor hen is er veel veranderd 

en zijn de tijden onzeker.  

 

Natuurlijk kunt u van ons verwachten dat wij alles inzetten om ook uw kind(eren) zich zo goed mogelijk 

te blijven ontwikkelen en leren. Wij willen u daar steeds bij betrekken. Juist in deze tijd laten we zien wie 

we zijn, wat we kennen en kunnen. Daarbij willen we u uitnodigen het ook aan te geven indien uw kind 

(of u) overgevraagd wordt, of het gewoonweg niet goed lukt. Ook wij proberen er het beste van te maken, 

maar weten niet altijd of iets werkt. Soms is wat ondersteuning, ook in de thuissituatie, nodig. Open 

communicatie is daarin het meest helpend, we kunnen dan vaak wel wat aanpassen of samen met u 

regelen.    

 

In de maanden april t/m juli organiseren veel van onze scholen activiteiten voor de leerlingen zoals 

schoolkampen, excursies, sportactiviteiten en feestelijke avonden. Gezien de huidige situatie is nu 

duidelijk dat dit soort bijeenkomsten niet door kan gaan. Indien daarvoor extra ouderbijdragen werden 

gevraagd, bekijken we hoe deze teruggestort kunnen worden. 

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de eigen school of de leerkracht van 

uw kind of met de kinderopvangorganisatie.  

 

Wij wensen u allen veel sterkte in de komende weken! Gelukkig doen we dit samen en voelen we ons 

steeds verbonden met en door onze kinderen. 

 

Met vriendelijke groeten,   

G.A.C. (Gea) Koops-de Hoog  (CvB)  - Stichting Penta 

 


