
 
     

 
Emmen, 24 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

 
De school is inmiddels meer dan een week gesloten en de Rijksoverheid heeft gisteren nog 
strengere maatregelingen getroffen. In deze update geven wij u informatie over de huidige 
stand van zaken en over het “thuisleren”.  
Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen! 
 
Algemeen: 
Conform aan het besluit van de overheid cancellen wij alle activiteiten die niet direct in het 
schoolgebouw plaatsvinden tot 1 juni 2020. Dat betekent concreet dat o.a. de Koningsspelen 
(17 april), het praktisch verkeersexamen (groep 7 en 8 op 19 mei), de atletiekmiddag (18 mei 
voor groep 5-8), Bezoek van het Rijksmuseum groep 8 op vrijdag 15 mei en alle geplande 
schoolreizen (schoolkamp groep 7)  in die periode niet doorgaan.  
Daarnaast gaat ook de Paasbrunch (9 april) niet door.  
 
De scholen blijven tot nadere aankondiging t/m 6 april gesloten. Meer informatie hierover geeft 
de Rijksoverheid in een later stadium.  
 
In de periode dat de school gesloten is zijn er ook kinderen jarig. De kinderen kunnen hun 
verjaardag op school vieren zodra de school weer open is en in overleg met de leerkracht. Wij 
passen hierbij de afspraken toe die we normaliter ook hanteren.  
 
Thuisleren: 
De kinderen hebben vorige week alle materialen opgehaald die ze nodig hebben t/m 6 april. 
Gisteren zijn er ook nog groepen op school geweest om weer materiaal op te halen voor de 
komende weken. Het is dus niet nodig dat ze tussendoor op school komen. 
Mocht er wel iets gehaald moeten worden zullen wij dat via klasbord communiceren. Het is dus 
belangrijk dat u het klasbord van uw kind(eren) in de gaten blijft houden.  
 
We realiseren ons dat dit alles heel veel consequenties heeft voor school, de kinderen, u als 
ouder/verzorger en voor ons als leerkrachten. We proberen u zo goed mogelijk te informeren 
en zodra de school weer “normaal draait” gaan we passende oplossingen zoeken voor 
gecancelde activiteiten.  
 
We berichten u regelmatig met een update via de mail / klasbord en ook op de website zullen 
we deze berichten plaatsen. Vragen over het huiswerk kunt u via klasbord of via de mail 
(leerkracht) stellen. Persoonlijke vragen ook graag via de mail.   
 

 
Vriendelijke groet,  
 
Team obs De Bascule  
 

            


