
 

 
Emmen, 15 december 2020 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Openbaar Onderwijs Emmen 
 

betreft: informatie over corona maatregelen binnen OOE 
 
 
Op maandag 14 december heeft het kabinet aangegeven de basisscholen per woensdag 16 
december 2020 te sluiten tot 18 januari 2021. Een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel die 
veel impact heeft op leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. 
 
Aangezien het de laatste week voor de kerstvakantie is, proberen we deze week goed af te ronden 
en starten we maandag 4 januari 2021 met ‘onderwijs op afstand’. We gebruiken deze week om de 
voorbereidingen hiervoor te treffen. 
 
Deze week zal de school een lespakket verzorgen dat in het teken staat van ‘Kerst’. 
 
Devices 
Natuurlijk is het weer mogelijk om een device te halen bij school, indien er thuis niet genoeg devices 
zijn om op te werken.  
Daarvoor tekent u een overeenkomst en er worden drie foto’s gemaakt van het device.  
Als de lockdown is afgelopen, dan kunt u het chromebook weer op school inleveren en zal het 
worden gecheckt aan de hand van de eerder gemaakte foto’s.  
De school zal u hier verder over informeren. 
 
Opvang 
Scholen en buitenschoolse opvang (bso) verzorgen tijdens schoolweken op hun eigen locaties 
noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Ze doen dit tijdens hun reguliere 
openingstijden. Zij bieden ook kinderopvang aan kinderen voor wie vanwege bijzondere 
problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 
Hierover kunt u afspraken maken met de school.  
 
Volgend bericht 
Op 12 januari 2021 geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. Daarna berichten we u over hoe 
we verder gaan binnen OOE. 
 
Al met al geen fijn vooruitzicht voor een periode die door velen wordt gezien als de mooiste tijd van 
het jaar. 
 
Laten we er daarom het beste van maken en samen proberen het virus eronder te krijgen. 
 
Ondanks alles fijne feestdagen, gelukkig nieuwjaar en blijf gezond!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Boxem 
algemeen directeur 
Openbaar Onderwijs Emmen 
 



 


