
 
 
 
 
 
Stichting christelijk speciaal basisonderwijs Leeuwarden 
Brandemeer 35 
8918 CT Leeuwarden 
(058) 2662271 
 
 
 
Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Aquamarijn 
Leeuwarden, 15 december 2020 
Betreft: Sluiting school en opvang 
 
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Zoals gisteren is aangekondigd zal met ingang van morgen de school dicht zijn. 
Onze overheid heeft besloten om alle scholen in Nederland te sluiten vooreerst tot 18 
januari 2021. Er zal binnen de SBO Aquamarijn echter wel een eigen opvang worden 
geboden aan kinderen van ouders in de zogenaamde vitale beroepen.  
 
Het is de bedoeling dat er, daar waar noodzakelijk, opvang wordt geboden voor kinderen 
wiens ouders in vitale beroepen werken. Deze opvang zal gewoon op school 
plaatsvinden. Het is hierbij wel goed om te weten dat de taxi’s niet rijden en dat deze 
kinderen dan wel zullen moeten worden gebracht en gehaald. 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. 
 
Ook willen wij onderstrepen dat de opvang is bedoeld voor die kinderen waarvan minimaal 
één van de ouders ook daadwerkelijk werkzaam is binnen de gewezen vitale beroepen. 
Hieronder ziet u de lijst met vitale beroepen: 
• Ambulance 
• Ziekenhuis 
• Brandweer 
• Huisarts 
• Thuiszorg 
• Verzorgingstehuizen 
• Politie 
• Openbaar bestuur (grip 4) 
• GGD / Veiligheidsregio 
• Pedagogisch medewerkers 
• Voedselketen 
• Vuilnis- en afvalverwerkingsdiensten 



 
Mocht u als ouder(s) werkzaam zijn in een van de genoemde beroepen/sectoren en heeft u 
behoefte aan opvang van uw kind op school, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te 
laten weten. Wij zullen dan onze opvang hierop inregelen. 
 
U dient u 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 beoefent, 
vallende onder de vitale beroepen. Voor morgenochtend zal er dan vanaf 8.30 uur opvang 
zijn voor de leerlingen die zijn aangemeld. De opvang geldt voor de reguliere schooltijden en 
niet tijdens de kerstvakantie. 
 
Wel vinden we het belangrijk om expliciet te benoemen dat leerlingen die gezondheids-
klachten hebben, of waarvan gezinsleden covid-19 gerelateerde klachten hebben, thuis 
moeten blijven.  
 
Ik hoop en vertrouw er op u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 
 
 


