
 

 

 

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

Leeuwarden, 1 april 2020 
 
Betreft: Update Sluiting school  
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Zoals aangegeven in onze laatste brief van 27 maart jl. zou er vanuit de overheid op dinsdag 
31 maart meer duidelijkheid worden gegeven over het al dan niet openen van de school met 
ingang van 7 april a.s. U zult ongetwijfeld hebben gehoord dat gisteren door de overheid is 
besloten om de scholen ook na 6 april dicht te houden tot de meivakantie. 
 
Ook voor SBO Aquamarijn betekent dit dus dat wij gesloten zullen blijven tot de meivakantie 
en dat de school pas na de meivakantie, op maandag 11 mei a.s., mogelijk haar deuren weer 
zal openen. Dit is echter nog lang niet zeker. Op 21 april zullen we dit te weten komen, want 
dan neemt de overheid een besluit over het al dan niet verlengen van de maatregelen. 
Kortom, de school is gesloten tot de meivakantie en u hoort als ouders/verzorgers tijdig of 
de school op 11 mei a.s. haar deuren weer zal openen.  
 
Dit betekent voor de komende weken dat ook ons onderwijs op afstand zal worden 
doorgezet, in ieder geval tot aan de meivakantie. Daar waar we wellicht hoopten dat de 
scholen vanaf 7 april weer zouden starten, betekent dit voor nu dat we nog een tijdje met 
elkaar door gaan met ‘onderwijs op afstand’ en daar hebben wij u nog steeds hard bij nodig. 
In gezamenlijkheid proberen we een goede balans te houden in het aanbod vanuit school en 
dat wat u als ouders/verzorgers, maar ook de leerlingen, (aan)kunnen. Hier zitten natuurlijk 
verschillen in per gezin, per kind en per situatie, dus laat vooral ook weten aan de leerkracht 
wanneer het u “te veel” wordt.  
 
U zult de komende dagen door de teamleiders en/of de leerkracht(en) verder worden 
geïnformeerd over hoe ons onderwijs aan uw kind(eren) wordt voortgezet. 
 
Het zijn rare tijden maar…we moeten en kunnen het samen doen! 
 
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 


