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Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege
Rotterdam, 15-12-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u inmiddels hebt begrepen is het vandaag de laatste schooldag en begint nu de
kerstvakantie.
Gelukkig hebben we er toch nog een gezellige dag van kunnen maken en het kerstfeest kunnen
vieren.
We zetten voor u op een rijtje wat de gevolgen zijn van de lockdown:
-

-

Woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december gaan wij ons voorbereiden op de
periode na de kerstvakantie. Er is op deze dagen geen opvang op school mogelijk.
Van zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari 2021 is er kerstvakantie en is de
school gesloten.
Vanaf maandag 4 januari t/m zondag 17 januari wordt er noodopvang aangeboden voor
leerlingen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. Op dagen dat u beiden moet
werken, kunnen wij de opvang onder schooltijden verzorgen. U kunt bij de groep of de
directie aangeven wanneer u denkt hier recht op te hebben, dan worden daar afspraken
met u over gemaakt. “Opvang” betekent, net als tijdens de eerdere lockdown dat er geen
onderwijs wordt gegeven. We kunnen ook nooit garanderen dat de “eigen” leerkracht
beschikbaar is. Als uw kind wordt opgevangen op school dan moet u zelf op tijd de taxi
regelen. Geef dit op tijd door aan school.
Deze periode zal ook het “thuisonderwijs” worden verzorgd. U begrijpt dat dit voor onze
doelgroep niet eenvoudig is, dit zal voornamelijk maatwerk zijn. U mag in ieder geval
verwachten dat er regelmatig contact zal zijn om te kijken hoe het gaat en of er
ondersteuning nodig is. De ervaringen uit de eerste lockdown nemen we hierin mee.

Tenslotte wensen wij iedereen ondanks alles hele fijne feestdagen en laten we hopen dat 2021 er
anders uit gaat zien!
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