
  

 
 
 
 
Grou, 19 december 2021  
Betreft: Sluiting school i.v.m. lock down 
 
 
  
Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),  
 
 
Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord. Vanaf morgen, maandag 20 december, sluiten wij de 
deuren. De scholensluiting overvalt ons en we vinden het heel jammer dat we het kalenderjaar zo 
moeten afsluiten. Maar het is even niet anders. Hieronder staat puntsgewijs de informatie die 
nu belangrijk is.  
 
 
We hebben besloten om alle lessen en vrijwel alle activiteiten die voor de komende week op de 
planning stonden te laten vervallen, met een paar uitzonderingen, zie hieronder. Wanneer er deze 
week in klas 1, 2 en 3 opdrachten moeten worden ingeleverd, dan kan dat volgens planning digitaal. 
Toetsen zullen worden verplaatst. Hierover ontvang je aanvullende informatie van je docent.  
 
Spullen ophalen 

Heb je nog spullen op school liggen die opgehaald moeten worden dan kun je volgens het 
onderstaande schema op school komen om die op te halen: 

• Dinsdag 9.30 -10.30 uur klas 1; 

• Dinsdag 11.00-12.00 uur klas 2; 

• Dinsdag 13.00 -14.00 uur klas 3; 

• Klas 4 komt nog op school om PTA-toetsen en praktijkopdrachten te maken, zij kunnen dan 
meteen hun spullen meenemen naar huis.  

 
Speciaal voor klas 4 
Alle PTA toetsen, praktijkopdrachten en handelingsdelen gaan gewoon door. Leerlingen komen 
hiervoor op het afgesproken tijdstip (volgens het lesrooster) op school.  
 
 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de locatie Grou  
      
      
      
      

      



 

Opvang op school (kinderen van ouders in vitale beroepen)   
Voor kinderen van wie de ouders beide in vitale beroepen werkzaam zijn, openen wij van maandag 
20 december tot en met donderdag 23 december de school voor opvang (vrijdag was al een vrije 
dag). De school is hiervoor open van 8.30-14.00 uur. Let wel: Wij bieden geen onderwijs, wel opvang. 
Graag willen wij weten hoeveel leerlingen gebruik gaan maken van die opvang. Daarom verzoeken 
wij ouder(s) en verzorger(s) voor wie dit geldt om vóór 18.00 uur op zondag 19 december een e-mail 

te sturen naar de teamleider (g.vandervee@sevenwolden.nl) met daarin de volgende informatie:   
   
- naam/namen van de leerling(en) voor wie wij opvang moeten regelen;   
- de klas(sen); 
- op welke dagen de opvang nodig is;  
- wat de reden is voor de opvang.  
  
Na de kerstvakantie  
Op maandag 3 januari bekijkt de overheid opnieuw of de scholen weer open kunnen en zo ja op 
welke wijze. We zullen jullie daarna zo snel mogelijk informeren over hoe de eerste schoolweek (of 
weken) van het nieuwe jaar eruit gaan zien. Wij zullen ons in ieder geval ook voorbereiden op een 
situatie waarin alleen online onderwijs wordt gegeven én op een situatie waarin we werken met een 
mix van online en fysieke lessen (hybride onderwijs).  
 
We verwachten dat we u zo voldoende hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gearteke van der Vee (teamleider) 
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