
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen van de IJsselgraafscholen 
 
Hummelo, 15 december 2020 
 
Betreft: maatregelen coronavirus 
Kenmerk: U2020.090 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Gisteravond heeft het kabinet een nieuw pakket Corona-maatregelen afgekondigd om het stijgende 
aantal Coronabesmettingen een halt toe te roepen. Daaronder ook de sluiting van basisscholen vanaf 
woensdag 16 december tot maandag 18 januari. Tot deze datum wordt het onderwijs in de klas 
vervangen door afstandsonderwijs. Dit is een stevig besluit dat heel veel leerlingen, ouders en 
medewerkers raakt.  
 
Hoewel ons dit bericht heeft overvallen, hebben we inmiddels de nodige ervaring opgedaan met 
afstandsonderwijs om nu snel te kunnen schakelen. Met wederom grote flexibiliteit, omdenken en 
betrokkenheid, zetten al onze medewerkers er weer de schouders onder om het onderwijs voor onze 
leerlingen zo goed mogelijk te laten doorlopen. Daarvoor een groot compliment, want ook voor hen 
zijn dit onzekere en veeleisende tijden. 
 
U bent er door uw eigen school al over geïnformeerd hoe de komende weken er voor uw kind(eren) 
precies uit gaan zien. Wij hopen dat het u lukt om uw kind(eren) daar zo goed mogelijk thuis in te 
begeleiden. Laat het gerust weten als wij daarin nog kunnen ondersteunen. En mocht u andere 
vragen hebben, neem ook dan even contact op met uw school.  
 
Deze schoolweek - en dan weer vanaf 4 januari - zijn onze scholen onder schooltijd wel open voor 
noodopvang van kinderen wiens ouder(s) een vitaal beroep heeft/hebben.  
 
Verder hebben we vandaag met de kinderen gelukkig nog een beetje kerst kunnen vieren, iedere 
school op een eigen wijze. 
 
Tot slot hadden we graag dit rare jaar 2020 samen anders willen afsluiten, maar het is niet anders. 
Wij hopen dat u allen in goede gezondheid blijft. Zorg goed voor elkaar en voor uzelf.  
 
Wij zien alle kinderen graag weer (digitaal) terug op 4 januari. 
 
Met een hartelijke groet, 
 

 

 

Petra Krajenbrink  
College van Bestuur Stichting IJsselgraaf  


