
 

 
Wormerveer, 26 maart 2020 
  
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vorige week zijn wij de hele week bezig geweest om samen met de docenten en ondersteuners 
onderwijs op afstand in te richten voor onze leerlingen. In één week moesten wij noodgedwongen 
een grote ontwikkelstap maken. Tegelijkertijd werden we overspoeld met veel negatieve berichten 
over het coronavirus, waardoor onze eigen kwetsbaarheid en die van onze naasten continue 
bevestigd wordt. Het is duidelijk dat het voor iedereen een spannende week is geweest. 
Ik ben trots op wat wij in een week voor elkaar hebben gekregen en ik waardeer enorm de inzet van 
de docenten die dit aan de ‘keukentafel’ hebben uitgezet. 
 
Wij realiseren ons dat ook de thuissituatie van leerlingen en ouders/verzorgers enorm is veranderd 
doordat de scholen dicht zijn. Ook jullie ervaren de zorg om de gezondheid van ouders, vrienden en 
buren. Voor velen is de werksituatie in korte tijd ook erg veranderd. In veel huishoudens is het druk 
aan de keukentafel! Niet alleen is uw kind de hele dag thuis, maar er wordt ook nog eens verwacht 
dat ze zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk gaan. De discussies die nu thuis gevoerd worden zijn 
nodig, maar niet altijd even leuk.  
 
Het kabinet heeft aangekondigd om volgende week dinsdag 31 maart duidelijkheid te geven over 
hoe het verder gaat met de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, dus ook met de 
scholensluiting.  
 
U kunt erop vertrouwen dat wij blijven doen waar we nu mee bezig zijn: het onderwijs op afstand zo 
goed mogelijk door laten gaan. Wel moet gezegd worden dat wij onze school, met de leerlingen en 
collega’s erg missen.  
 
Wij wensen u veel sterkte en hopen dat we iedereen snel weer terugzien in goede gezondheid.  
 
Met vriendelijke groet,  
Saskia van Briemen 
Directeur (plv) Saenstroom opdc 

PS. Voor meer informatie vanuit de 
overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
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