
Open brief aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de scholen 

van Elan Onderwijsgroep. 

Stiens, 23 november 2021 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Wat een bijzondere tijd is het. Op de drempel van december -meestal een feestelijke maand- schrijf 

ik jullie deze brief. Opnieuw hebben we last van Corona. In de afgelopen zomerperiode voelde het 

even alsof het weg was. Maar de besmettingen zijn weer helemaal terug. En hoe. 

Ook in de regio van Elan Onderwijsgroep en op onze scholen zien we de besmettingen oplopen en de 

uitval van leerlingen, meesters en juffen toenemen. Hoewel het nog niet ernstig is, maken we ons 

wel zorgen.  

Dat is beslist niet leuk en wat zouden we het graag anders zien. 

We willen heel graag dat onze scholen open blijven en dat we ‘gewoon’ door kunnen gaan met goed 

onderwijs en leuke dingen in en om de scholen. 

We weten niet precies hoe de komende tijd zal gaan. Daarom schrijf ik deze brief. Om jullie erop voor 

te bereiden dat we misschien wel een keer moeten besluiten om een school te sluiten of 

aanpassingen te doen in het lesprogramma. Niet leuk, maar misschien wel nodig. 

Ik hoop dat u als ouder(s)/verzorger(s) de juffen en meesters zult blijven steunen. Want zij hebben 

een cruciaal beroep en een groot hart voor alle kinderen. Als het zo doorgaat -we hopen dat het 

meevalt-  kan het best gebeuren dat er (weer) lesuitval komt. Inmiddels gebeurt dat op sommige 

scholen al. Dat er ondanks goede noodplannen op de scholen, toch geen vervangers zijn of zelfs 

helemaal geen school voor een aantal dagen.  

Het bestuur en alle personeel van Elan Onderwijsgroep zet alle zeilen bij om de voortgang te 

bewaken, maar ook in onze regio hebben we te maken met personeelstekort. 

Ik vraag u daarom om begrip. We beseffen namelijk heel goed, dat u als ouder(s)/verzorger(s) ook in 

de problemen kunt komen als uw kind niet naar school kan.  

Voor nu vraag ik jullie als leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s); laten we elkaar blijven begrijpen 

en zo goed mogelijk omgaan met de beperkingen en regels. Afstand bewaren waar dat moet, handen 

wassen en ventileren. Testen als daar aanleiding voor is. 

We hopen op deze manier toch te kunnen genieten van de feestmaand december. Ik wens jullie en u 

gezondheid toe en ook veel plezier in de komende periode. 

Met vriendelijke groet, 

Aldert Hoksbergen – bestuurder a.i.  Elan Onderwijsgroep 




