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Haaksbergen, 15 december 2020 

Betreft: Maatregelen Coronavirus 

Geachte ouders/ verzorgers, 

Maandagavond 14 december heeft het kabinet, vanwege het toenemende aantal besmettingen met 
het coronavirus, een vergaande lockdown ingesteld waarbij onder andere de basisscholen tot 18 
januari a.s. dicht gaan. De lockdown is voor het bestuur van Stichting Keender, waar de basisschool 
van uw kind deel van uitmaakt, aanleiding om een aantal maatregelen te treffen.  
Het College van Bestuur heeft het besluit genomen, mede naar aanleiding van de richtlijnen van het 
kabinet, om de onderstaande maatregelen te treffen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 15 januari 2021. 
 

 Alle scholen van Stichting Keender zijn met ingang van woensdag 16 december gesloten voor 
regulier onderwijs. 

 U wordt nog nader geïnformeerd over de opvang van kwetsbare kinderen en kinderopvang voor 
kinderen met ouders van vitale beroepen. 

 Er is een overkoepelend Keendercrisisteam opgericht om noodzakelijke vervolgmaatregelen te 
onderzoeken en actie te ondernemen daar waar nodig.  
U kunt de vragen en opmerkingen die u heeft, richten tot de directeur van de basisschool. Indien 
nodig neemt de directeur contact op met het crisisteam. 

 
Vanaf maandag 4 januari a.s. zal er online les worden gegeven. De directeur zal u naast praktische 
informatie tevens informeren over de inrichting van het onderwijs. Wij vragen u dan ook vriendelijk 
om de gebruikelijke communicatiekanalen van uw school in de gaten te houden voor eventuele 
updates. 
 
Wij realiseren ons dat deze maatregelen een grote impact hebben op onze leerlingen en op u als 
ouders. We begrijpen dat deze situatie voor u ook niet gemakkelijk zal zijn. We leven in een lastige 
tijd waarin veel flexibiliteit van ons allemaal gevraagd wordt. De leerkrachten en het 
onderwijsondersteunend personeel doen hun uiterste best om, binnen de corona- maatregelen, dat 
te doen wat  nodig is voor uw kinderen. We hopen, net als in de vorige lockdownperiode, op een 
goede samenwerking met u als ouders. 
 
We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.  
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. Wees er voor elkaar en blijf gezond. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
 
 
 
 

Debby Verhoeve 
Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender 
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