
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nijkerk, 15 december 2021 
 
 
Onderwerp: De scholen gaan opnieuw dicht 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Met miljoenen Nederlanders hebben we gisteren de persconferentie bekeken. Ons land gaat 
opnieuw op slot en daarom gaan vanaf morgen de scholen dicht. Een heftig besluit met grote impact 
op uw gezin en op ons als onderwijsmensen. Deze lock down is echter wel nodig om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan. 
 
Onze collega’s schakelen in de komende dagen weer om naar thuisonderwijs en noodopvang. We 
weten inmiddels hoe dat moet en pakken deze draad weer op. We ervaren jullie respect en steun, 
dus we doen wat we kunnen voor de kinderen.   
 
We hebben richtlijnen voor de HSN scholen vastgesteld voor de komende weken tot en met 18 
januari 2021: 

- De collega’s bereiden deze week het thuisonderwijs voor dat start op 4 januari 2021;  
- Vanaf woensdag 16 december 2020 is er op elke school noodopvang voor kinderen met 

ouders met een cruciaal beroep. Op vrijdagmiddag worden kinderen van verschillende 
scholen op één locatie opgevangen.  

- Specifieke zorg of begeleiding op school door externe deskundigen gaat door, in overleg met 
u, de deskundige en de school. 

 
Vandaag vieren we met de kinderen het Kerstfeest. De ster die straalt boven Bethlehem is een teken 
van hoop. Die ster wijst ons op de geboorte van onze Redder en Koning, Jezus Christus. Zijn komst in 
ons leven is onze hoop. Zo doen we ons werk binnen deze maatregelen niet ‘op hoop van zegen’, 
maar met de zegen van de hoop die in ons is. 
 
Namens de HSN ontvangt u vandaag een cadeautje, met als titel ‘Geef licht’. We waarderen uw 
betrokkenheid en de samenwerking aan de ontwikkeling van uw kind. De komende periode zal van u 
ook veel vragen, nu u met het hele gezin zoveel mogelijk samen in huis bent. We wensen u samen 
mooie momenten toe. We wensen u ook veerkracht en geduld als het even niet gaat.  
 
Gezegende feestdagen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
 
 
Marco van der Zwaard 
Algemeen directeur HSN 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

