
 

 

 

 

Stichting christelijk speciaal basisonderwijs Leeuwarden 
Brandemeer 35 
8918 CT Leeuwarden 
(058) 2662271 
Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Aquamarijn 

Leeuwarden, 16 maart 2020 
 
Betreft: Update Sluiting school en opvang  
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Hierbij willen wij u nader informeren over een tweetal zaken die voor u van belang zijn om 
te weten. 

Gister bent u geïnformeerd over het feit dat wij als school opvang bieden voor de kinderen 
van die ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen. Wij vinden het echter 
nodig om hier nog explicieter over te informeren. 

De regelgeving vanuit de overheid geeft aan dat het zo is dat ‘beide’ ouders werkzaam 
moeten zijn in vitale beroepen om aanspraak te kunnen doen op deze opvang. Mocht het zo 
zijn dat één van beide ouders werkzaam is in de vitale beroepen dan dient u in principe zelf 
voor de opvang te zorgen. Indien het voor u echt niet mogelijk is om opvang te vinden, dan 
kunt u in overleg treden om te kijken of we alsnog opvang kunnen bieden.  

Voor nu is het zo dat er voor een beperkt aantal leerlingen binnen de school opvang is 
aangevraagd. Voor de duidelijkheid, wij doen dit met alle liefde en zullen zeker voor een 
goede en verantwoorde opvang van deze kinderen zorgen. Echter, de beperktheid brengt 
met zich mee dat er nu gemiddeld twee kinderen moeten worden opgevangen. U kunt zich 
wellicht voorstellen dat dit voor de kinderen in kwestie geen leuke, gezellige situatie is. Wij 
doen ook vanuit deze overweging een beroep op u om voor uw kinderen, waar mogelijk, zelf 
opvang te organiseren. 

Eerder hebben wij u aangegeven dat de taxi’s niet rijden voor leerlingen uit de regio. Echter, 
vanuit de gemeenten is er geen volledige duidelijkheid of dit daadwerkelijk het geval is. 
Indien u van de opvang gebruik mag en wilt maken en hiervoor taxivervoer nodig hebt, dan 
adviseren wij u om hiervoor zelf eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke 
gemeente om na te gaan of zij taxivervoer aanbieden. 



Mocht u als ouders er toch voor (moeten) kiezen om gebruik te maken van onze opvang dan 
kunt u uw kind(eren) nog aanmelden tot en met 17 maart 18:00 uur a.s. U dient u hiertoe 
echter wel aan te melden via het mailadres: j.zuidema@sbo-aquamarijn.nl, onder 
vermelding van de naam van uw kind, de groep van uw kind en welk beroep u (beiden) 
beoefent. De opvang geldt dan voor de reguliere schooltijden. 

Tot slot willen wij u nog graag informeren over het feit dat wij u woensdag 17 maart a.s. 
zullen informeren over ons onderwijsaanbod voor de komende weken. Wij hebben deze tijd 
nodig om “onderwijs op afstand” vorm te geven. Vandaag en/of morgen komen de teams 
van de verschillende bouwen (in beperkte setting) bijeen om dit uit te werken. Uiterlijk 
woensdag zult u hierover meer informatie ontvangen 

Verder willen wij u blijven vragen om uw email, Parro en de website van de school in de 
gaten te houden.  

Ik hoop en vertrouw er op u hiermee eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 
 


