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Laatste nieuwbrief 2020
Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2020. Het was een bijzonder jaar, met veel verdriet, veel
veranderingen en veel aanpassingen.
Helaas eindigen we 2020 ook weer met een lockdown. Wij vertrouwen erop dat we met deze
lockdown het vervelende coronavirus behoorlijk kunnen terugdringen.
Op de achterzijde vindt u de brief die we gisteren via mail of website aan u gestuurd hebben.
Daaronder is nog een kleine aanvulling.
Vanaf morgen is SBO Hoogvliet gesloten. Op 12 januari volgt er een nieuwe persconferentie.
Daar horen we of en wanneer de scholen weer open mogen.
Vanaf 4 januari gaan wij thuisonderwijs verzorgen. Wij nemen op die dag contact met u op over hoe
we dat voor uw kind gaan realiseren. Er zal zowel digitaal als papieren onderwijs gegeven worden.
Maar voor nu gaan de leerlingen eerst vakantie houden. Want de afgelopen periode hebben ze hard
gewerkt……………….en een steeds veranderende wereld om hen heen, met steeds veranderende
regels, is ook voor hen een pittige periode geweest.
Wij wensen u een gezellige en gezonde Vakantie,

Team SBO Hoogvliet

UPDATE CORONAVIRUS
Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal
onderwijs per woensdag 16-12-2020 worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond
het coronavirus.
Dat betekent dat ook onze school vanaf woensdag gesloten is. De maatregel geldt tot
18 januari 2021.
Allereerst gaan we met elkaar van een welverdiende kerstvakantie genieten, al realiseren wij ons
allen dat dit ook een hele bijzondere vakantie zal zijn.
Op maandag 4 januari zullen de leerkrachten contact met u opnemen. Dit kan via email, telefonisch
of via WhatsApp. Het kan zijn dat u anoniem gebeld wordt. Wanneer er 2x achterelkaar gebeld
wordt, kan dit de medewerker van SBO Hoogvliet zijn.
We zullen u dan informeren over hoe het onderwijs tot 18 januari vormgegeven zal gaan
worden. Er is net als tijdens de vorige scholensluiting opvang voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen. Dit werken we nog nader uit, we informeren u hier later over.
Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe we de komende periode met
de situatie zullen omgaan. Kijkt u a.u.b. regelmatig op www.sbohoogvliet.nl of op de app. We
begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat
wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds
voorop stellen. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen
voorzien, kunt u mailen naar directie@sbohoogvliet.nl of ibsbo@sbohoogvliet.nl ook kunt u
contactformulier via de app invullen . Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. Een
ideale oplossing bestaat niet, Maar samen kunnen we heel veel aan. Alvast bedankt voor uw begrip!
Vriendelijke groet,
Renée Spetter
Directeur SBO Hoogvliet

