Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van de scholen van Lauwers en Eems

Warffum, 25 november 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u waarschijnlijk gehoord hebt, heeft het kabinet per direct de Coronamaatregelen voor scholen
aangescherpt.
Via deze brief brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken.
Decembermaand
Net als vorig jaar moeten we onze plannen voor de gezellige decembermaand bijstellen. De scholen
zullen desondanks een geschikte vorm van viering zoeken die voldoet aan de regels en tegelijkertijd
tegemoet komt aan het feestelijke karakter van deze tijd. Hoe dit er op de school van uw kind (-eren) uit
zal zien, hoort u van uw eigen school.
Besmettingen en GGD
We zijn blij dat, in zijn algemeenheid, de scholen op dit moment open blijven. Voor individuele scholen
kan dat anders uitpakken als het aantal besmettingen boven de vastgestelde grenzen uitkomt. Dat is op
één van onze scholen het geval.
De scholen doen in deze pandemie veelvuldig een beroep op het scholenteam van de GGD. Dat advies
wordt meegenomen in het uiteindelijke besluit, dat ook aan de medezeggenschapsraad wordt
voorgelegd.
Afstandsonderwijs
Daarnaast bereiden we ons voor op de situatie waarin we onverhoopt moeten overschakelen op
afstandsonderwijs. Naast de gevolgen van de pandemie, kampen we ook met een te kort aan
vervangers. Op het moment dat er geen vervanging is, vinden scholen vaak creatieve oplossingen. In het
uiterste geval lukt dat niet en kunnen we niet anders dan een klas naar huis toesturen. In oktober is dit bij
de scholen van schoolbestuur L&E vier keer gebeurd, deze maand tot nog toe drie keer.
Ten slotte
Verder wachten we af of er nieuwe maatregelen worden afgekondigd in de komende persconferentie. De
school houdt u op de gebruikelijke manier steeds op de hoogte. Daar kunt u ook terecht voor al uw
vragen.
Met vriendelijke groet,
Schoolbestuur Lauwers en Eems
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