
 

 

 

 

Stichting christelijk speciaal basisonderwijs Leeuwarden 

Brandemeer 35 

8918 CT Leeuwarden 

(058) 2662271 
 

Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Aquamarijn 
 
Leeuwarden, 14 december 2020 
 
Betreft: Sluiting school  
 

Geachte ouders/verzorgers,  

Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat, in navolging van de landelijke 
maatregelen zoals aangekondigd vandaag tijdens de persconferentie van de heer M. Rutte, 
ik heb moeten besluiten om wederom de deuren van SBO Aquamarijn te zullen sluiten voor 
alle leerlingen. Dit met ingang van woensdag 16 december a.s., vooreerst tot 19 januari 
2021.  
 
Morgen zal er verdere informatie volgen voor wat betreft de voortgang van het onderwijs en 
de mogelijkheden die we hiertoe zullen bieden in de vorm van afstandsonderwijs. We zullen 
dit op school echter eerst moeten inventariseren, bespreken en organiseren en daar hebben 
we even tijd voor nodig. 
 
In de vorige ‘Lockdown’ is er binnen de school opvang geweest voor leerlingen waarvan de 
ouders geen ‘verantwoorde oppas’ kunnen regelen of waarvan de ouders werkzaam zijn in 
de vitale beroepen. Ook dit keer is het zo dat deze opvang binnen SBO Aquamarijn wederom 
zal worden geboden. Deze mogelijkheid zal naar alle waarschijnlijkheid worden geboden na 
de kerstvakantie. Voor deze week verzoeken wij u om, waar mogelijk, zelf zorg te dragen 
voor de opvang van uw kind/pupil. We zullen u ook over de opvangmogelijkheden na de 
kerstvakantie zo spoedig mogelijk nader informeren. Ook hiervoor hebben we enige tijd 
nodig om dit op een goede en verantwoorde manier in te richten.  
 
Wij zullen als school de verschillende taxicentrales op de hoogte brengen van het feit dat de 
school dicht is. Het verstandig om ook zelf nog even contact op te nemen met de 
taxivervoerder van uw kind, zodat ze niet voor niets voor de deur staan. 
 
De komende dagen zullen wij u, wanneer de situatie hier om vraagt, blijven informeren. Het 
is weer een onzekere tijd voor iedereen en wij hopen van harte dat we zo spoedig mogelijk, 
veilig en in goede gezondheid weer naar school kunnen en ons werk kunnen doen. 



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


