
 

 

Stichting Christelijk speciaal basisonderwijs Leeuwarden 

Brandemeer 35 

8918 CT Leeuwarden 

(058) 2662271 

Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van SBO Aquamarijn 

Leeuwarden, 18 januari 2021 
 
Betreft: Verlengde sluiting van de school  
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Helaas moeten wij u wederom een vervelend bericht sturen. Gisteren heeft het kabinet 
besloten dat men het verstandig acht om de scholen voor primair onderwijs en dus ook het 
so en sbo niet te openen op 25 januari a.s., maar de scholen gesloten te houden tot zeker 8 
februari a.s. Dit betekent dus ook voor ons, SBO Aquamarijn, dat wij nog zeker gesloten 
zullen zijn tot 8 februari 2021. 
 
Een tegenvaller voor ons allemaal, want we hadden zo gehoopt dat de school weer vanaf 
maandag 25 januari a.s. open had gekund. Helaas heeft onze regering anders besloten op 
grond van hun overwegingen. Wij kunnen dan ook niet anders dan het onderwijs op afstand 
de komende weken doorzetten en ook de noodopvang bieden zoals we dit de afgelopen tijd 
ook al hebben gedaan. 
 
Dit betekent ook dat er nog langer een beroep wordt gedaan op uw inzet thuis waar het gaat 
om de opvang van uw kind/pupil en het geven c.q. begeleiden van het onderwijs. We weten 
hoeveel dit van u vraagt en we waarderen uw inzet en flexibiliteit enorm. Als school doen we 
er alles aan om alles zo goed en zo duidelijk mogelijk in te richten en daarvoor ook, waar 
nodig, in contact te zijn met u zodat we het onderwijs zo verantwoord mogelijk kunnen 
blijven voortzetten. 
 
Tot slot, in de brief van vorige week stond al iets over de geplande studiedag van 25 januari. 
Op onze jaarkalender staan op de 22e en de 25e studiedagen ingepland. Deze gaan beiden 
niet door en op deze dagen zal er dus wel onderwijs op afstand worden gegeven. 
 
We moeten nog even zo volhouden met elkaar. Onze hoop is nu gevestigd op 8 februari a.s. 
Laten we hopen dat de hele Corona-situatie zich snel ten goede keert en dat we dan op 8 
februari ook echt weer naar school kunnen! 
 
Ik vertrouw erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 


