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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van stichting OBASE 
 

 
  Datum: 13 januari 2021 

Behandeld door:  E. de Keijzer  Onderwerp:  Verlenging van de lockdown 

Uw referentie:   

   
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De berichten gaven het eerder deze week al aan; een verlenging van de lockdown.  
De basisscholen blijven na 15 januari tenminste nog 1 week dicht. We kunnen ons 
voorstellen dat dit nieuws bij u, ondanks uw begrip voor de situatie, toch de nodige emoties 
oproept. U voelt zich misschien onzeker over hoe u deze weken doorkomt en hoe u voor 
een nog langere periode de opvang en begeleiding van uw kinderen gaat verzorgen. Dat is 
volkomen begrijpelijk in deze roerige tijden.  
 
Wij willen u laten weten dat u niet alleen staat! We zijn er voor u en uw kinderen, en 
denken graag met u mee. Allereerst door een zo compleet mogelijk lesaanbod aan te 
bieden, zodat de ontwikkeling van uw kind(eren) gewoon doorgaat.  
 
Les op afstand gaat in ieder geval door t/m 22 januari 2021 
Helaas heeft de verzwaring van de lockdown nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
De lockdown wordt door het kabinet dan ook met drie weken verlengd. Komende week 
wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken 
of het primair onderwijs op 25 januari 2021 toch alweer open kan. Zodra we hier meer over 
weten, hoort u dat direct van ons. Onze basisscholen blijven in ieder geval nog tot en met 22 
januari 2021 gesloten.  
 
Richtlijnen en protocollen  
Als Obase volgen wij de richtlijnen en protocollen vanuit de sector primair onderwijs (PO-
raad) en met ministerie van OCW. Daar wijken wij niet van af, omdat deze zijn gebaseerd op 
de adviezen van het RIVM en het OMT. 
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Thuisonderwijs 
Natuurlijk gaan we door met het thuisonderwijs. We begrijpen dat uw geduld danig op de 
proef wordt gesteld en dat een verlenging van de schoolsluiting een grote wissel trekt op 
het welbevinden van u en uw kinderen. We helpen u daarom dan ook zo goed mogelijk om 
uw kinderen op afstand te stimuleren en te begeleiden.   
 
Wat als het even niet lukt? 
Een keer geen zin? Dat is heel normaal! In deze tijd van thuisonderwijs is dit, zelfs voor het 
anders zo gemotiveerde kind, niet gek. Mama of papa die juf speelt; dat vinden veel 
kinderen in het begin wel interessant. Na een tijdje missen ze echter hun echte leerkracht 
en hun vriendjes en vriendinnetjes uit hun groep. Doordat we steeds meer in een digitale 
lesomgeving werken, wordt het beroep op ouders/verzorgers om die rol op te pakken, 
gelukkig steeds minder. Toch zien we, ondanks deze positieve ontwikkeling, nog kinderen 
die gewoon behoefte hebben aan dat beetje meer. Kinderen hebben soms moeite om 
zichzelf te concentreren. Het kan dus voorkomen dat ouders/verzorgers en kind(eren) er 
samen gewoon even niet uitkomen. Deel dit met ons!  
Wij staan klaar om één op één met uw kind of met u te kijken naar die moeilijke som en/of 
die lastige woorden. Heeft u of uw kind vragen over de inhoud of de werkwijze? Bel, app of 
stuur een berichtje via Parro of (via de) e-mail. Ook voor een enthousiasmerend  
kletspraatje met uw kind, maken wij graag tijd vrij. 
 
Opvang van uw kind als u geen alternatief heeft 
Er is noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen. We hebben 
gemerkt dat niet iedereen weet of hun vakgebied daaronder valt. Hierbij nogmaals het 
overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen. 
We hopen dat u begrijpt dat deze noodopvang ook een plafond heeft. De combinatie van 
noodopvang en het verzorgen van onderwijs op afstand trekt een zware wissel op het 
onderwijzend personeel. 
 
De directeur van uw school en/of Kibeo kunnen u precies vertellen wat de voorwaarden zijn 
voor de voor- en naschoolse opvang. We bieden niet op alle locaties opvang. Het kan 
voorkomen dat uw kind naar een andere schoollocatie gaat. 
Kijk op obase.nl/corona voor de laatste info. 
 
Houd vol! 
We geven u tot slot graag wat tips mee voor hoe u deze periode doorkomt: 
- Zorg voor structuur en houvast, zodat uw kinderen weten wat die dag het plan is.  
- Zorg voor rust en ontspanning, zodat uw kinderen ruimte hebben om bij te tanken. Las 

pauzes in, speel buiten, maak een wandeling.  
- Zorg voor elkaar en uzelf, zodat uw kinderen terugkijken op deze periode waarin het 

soms lastig was, maar jullie als gezin elkaar hielpen.   
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs%2Fcruciale-beroepen&data=04%7C01%7Ce.de.keijzer%40obase.nl%7Ca18ab37e20c046824c3408d8b639c2bf%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637459706482686805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YiLTEx7qTpFri4%2BsEQawjXiD1VfNAnQ2ALpCCr9CIoY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs%2Fcruciale-beroepen&data=04%7C01%7Ce.de.keijzer%40obase.nl%7Ca18ab37e20c046824c3408d8b639c2bf%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637459706482686805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YiLTEx7qTpFri4%2BsEQawjXiD1VfNAnQ2ALpCCr9CIoY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fobase.nl%2Fcorona&data=04%7C01%7Ce.de.keijzer%40obase.nl%7Ca18ab37e20c046824c3408d8b639c2bf%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637459706482696800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BH1O4dZ3%2FU%2FpJJRGVPWwwOxHEnjfV2LjYKFM4uvT7oI%3D&reserved=0
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Laten we er met elkaar voor zorgen dat de schade aan de verdere ontwikkeling van uw 
kind(eren) tot een minimum beperkt blijft. Wij gaan ervoor; samen kunnen we dit aan! 
 
Met warme groet, 
mede namens de schooldirecteuren van OBASE, 
 
drs. E. (Ewald) de Keijzer 
directeur-bestuurder OBASE 


