
 

 

 

Hoogeveen, 10 december 2020 

Betreft voortgang school en coronamaatregelen 

 

Aan de ouders en verzorgers van alle Bijeen-leerlingen, 

 

Op de scholen zijn we bezig met de laatste weken van 2020. Hoe anders sluiten we hem af dan dat we er aan zijn 

begonnen. Wie had gedacht dat Corona vanaf februari een groot deel van ons dagelijks en schoolleven zou gaan 

bepalen? 

 

In de achterliggende maanden hebben we u meerdere keren per brief laten weten hoe we met onze 

Bijeenscholen de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers wilden waarborgen. Gebaseerd op de 

landelijke richtlijnen, hier en daar aangevuld met onze eigen besluiten. Altijd stond veiligheid daarbij op de 

voorgrond.  

 

Geregeld kijken we terug naar de voortgang en besluiten we hoe we verder willen , maar vooral kunnen.  En dat 

doen we ook nu weer even. 

En dan valt ons natuurlijk op dat er veel dingen niet door konden gaan en dat is jammer. Maar wat óók opvalt is 

de enorme creativiteit die door iedereen ingezet werd en wordt om te kijken naar wat er wel kan en hoe we dat 

dan gaan doen. Een creativiteit, die anders misschien wel verborgen zou zijn gebleven, omdat alles “gewoon” 

door had kunnen gaan. 

Als we kijken naar het onderwijs is daar enorm veel ervaring opgedaan met het verzorgen van onderwijs op 

afstand. Daar plukken we nu nog dagelijks de vruchten van, als kinderen of leerkrachten niet naar school kunnen 

vanwege de Corona-regels. Er is creatief omgegaan met oudergesprekken, Sinterklaas is op alle scholen anders, 

maar wel feestelijk gevierd, we draaien onze hand niet meer om voor een online-vergadering.  Iedereen doet zijn 

best om alles, binnen de omstandigheden, zo gewoon mogelijk door te laten gaan en dat is vooral voor onze 

kinderen het allerbeste. De Corona meldingen op de scholen blijven tot nu toe beperkt en daar zijn we heel blij 

mee. 

We weten dat er gezinnen zijn waar Corona in de nabije omgeving hard heeft toegeslagen. We  wensen u in deze 

situaties ook namens Bijeen heel veel sterkte.  

Dinsdag 8 december was de laatste persconferentie en de cijfers van dit moment geven reden tot zorg. Er zal in 

de komende weken in de scholen dan ook niets veranderen aan de Corona-maatregelen.  

Toch wilden we graag op deze manier ons dit jaar nog een keer laten horen, 

want hoe je het ook went of keert, maatregelen staan of vallen met de uitvoering ervan. En dat is voor u en ons 

lang niet allemaal gemakkelijk of te begrijpen, maar het is ons sámen wèl gelukt. 

 

Daar willen we u graag allemaal voor bedanken want zonder elkaars hulp waren we niet zover gekomen. We 

weten dat we op elkaar kunnen rekenen en dat geeft een stevig gevoel. 

Nog een paar weken en dan we beginnen we aan 2021, opnieuw een onzeker jaar. Corona gaat voorlopig met ons 

mee en er zal zeker een beroep gedaan worden op ons uithoudingsvermogen.  

Maar we nemen ook de kracht en creativiteit die we samen in 2020 opgebracht hebben mee! 

We wensen u veel goede dagen rondom Kerst en de jaarwisseling. Ook zij zullen anders dan anders zijn.  

En voor 2021 wensen we u veel gezond en geluk. We gaan de reis graag samen met u aan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Zweers Wijnholds 

Directeur bestuurder stichting Bijeen 


