
  
 

 

Hoorn, 15 december 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na zorgvuldige afweging is een lockdown aangekondigd waarin scholen en kinderopvang 

organisaties sluiten met ingang van woensdag 16 december 2020. Vanaf deze datum is enkel 

noodopvang en onderwijs op afstand in Hoorn mogelijk. 

We staan achter de urgentie hiervan als maatregel ter voorkoming van verdere verspreiding van het 

coronavirus. Dit betekent dat wij, basisschool voor daltondonderwijs Roald Dahl, vanaf woensdag 16 

december ’20 afstandsonderwijs bieden. Wij gebruiken hierbij de ervaring die wij hebben opgedaan 

in het voorjaar van 2020.  

Hoe nu verder? 

Wij rekenen erop dat u als ouders/verzorgers uw uiterste best doet om zelf de opvang van uw 

kind(eren) te verzorgen. De scholen waarborgen de continuïteit van het onderwijs en organiseren dit  

digitaal en op afstand. 

Wij doen een groot beroep op de samenwerking met u als ouders/verzorgers, onze medewerkers en 

alle betrokkenen. Wij zijn er voor elkaar, denken aan elkaar, we helpen elkaar. Samen. 

Richtlijnen en maatregelen voor alle scholen 

Op grond van de actuele situatie gaan de volgende maatregelen vanaf woensdag 16 december 2020 

in: 

• Het bieden van onderwijs in ons schoolgebouw is niet meer mogelijk. U vangt daarom uw 

kind(eren) thuis op.  

• Onze basisscholen bieden tijdens reguliere schooltijden alleen noodopvang aan voor: 

o Kinderen van wie één of beide ouders/verzorgers werkzaam is/zijn in een cruciale 

beroepsgroep en waarbij het niet gelukt is om het eigen netwerk voor opvang in te 

schakelen; 

o Kinderen voor wie wij, vanwege bijzondere omstandigheden, maatwerk nodig 

achten.  

• Als in een gezin één ouder/verzorger een cruciaal beroep uitvoert, dient u uw uiterste best 

te doen uw kind(eren) zelf op te vangen.  

• Een verzoek tot noodopvang tijdens reguliere schooltijden doet u middels ons 

aanmeldingsformulier 

o Verzoek tot opvang 17 t/m 19 december ’20 

o Verzoek tot opvang 4 t/m 15 januari ‘21 

• U zult begrijpen dat wij de groep leerlingen, die wij noodopvang bieden, zo klein mogelijk 

moeten houden. De maatregel om de scholen te sluiten heeft vanzelfsprekend als 

hoofddoel: veiligheid voor onze kinderen, voor u als ouders/verzorgers en voor onze 

medewerkers en alle naasten om ons heen. 

• Mocht er sprake zijn van een corona-gerelateerd ziektegeval in uw gezin, dan vragen wij u 

dringend om de leerkracht van uw kind direct hiervan op de hoogte te stellen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KtkpIRy0Zk6V6HSd3Fh19IQF0SmGZaxLkPfj13qbFWNUNzRKS0VXWlVFNzJLWUVCV1FEVTlRRVNVTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KtkpIRy0Zk6V6HSd3Fh19IQF0SmGZaxLkPfj13qbFWNURU5NM1EzTUlaMUtZTUgxQTI5Rk1PSEIxUy4u


  
 

 

 

 

 

Richtlijnen en maatregelen voor alle kinderopvang  

Op grond van de actuele situatie gaan de volgende maatregelen vanaf woensdag 16 december 2020 

in: 

• De organisatie voor kinderopvang en/of BSO biedt onder voorwaarden alleen noodopvang. 

Zie hiervoor de communicatie vanuit deze organisaties. 

• Kwetsbare kinderen opvangen buiten de reguliere schooltijden gaat in overleg tussen de 

opvang en het onderwijs om hier de beste setting voor het kind te realiseren.   

Het kabinet beslist op dinsdag 12 januari 2021, afhankelijk van de stand van de besmettingen, of 

scholen en opvang op maandag 18 januari 2021 weer open mogen.  

Samen zijn we sterk en tot veel in staat! Deze les hebben we eerder dit jaar geleerd. Dit wetend, 

sluiten wij het jaar vol vertrouwen en in een goede afloop met u af. Zorg voor uw gezin en blijf 

gezond. Geniet, ondanks de beperkende maatregelen, van de komende feestdagen. Wij zien er naar 

uit u in 2021 weer te ontmoeten! 

Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking. Wij houden u op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Managementteam  
Stichting Penta 


