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Datum: 31 maart 2020 

Onderwerp: scholen dicht tot en met de meivakantie (DATUM AFHANKELIJK VAN SCHOOL) 

 

 
Beste  ouders/verzorgers, 

 

Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet de bestaande maatregelen in de aanpak van het 

coronavirus verlengd. Zo blijven alle scholen langer gesloten en wel tot en met de meivakantie. 

Yulius Onderwijs volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM.  

 

Sluiting en onderwijs 

Al onze basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs blijven gesloten tot en met de 

meivakantie. (NAAM VAN DE SCHOOL) is dus gesloten tot en met (DATUM LAATSTE DAG 

MEIVAKANTIE). Ook voor de komende periode gaan we bekijken hoe we het onderwijs (waaronder 

de school- en staatsexamens) zo goed mogelijk door kunnen laten gaan. Hierover hoort u zo snel 

mogelijk meer. De docenten gaan natuurlijk gewoon door met het bieden van thuisonderwijs zoals 

u dat nu gewend bent. 

 

Meivakantie 

De meivakantie is gewoon vakantie. Dat betekent dat er VAN DATUM tot en met DATUM geen 

kinderen worden opgevangen, ook geen kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in een 

cruciaal beroep. Net als in een gewone situatie hebben leerlingen ook nu echt vrij in de vakantie. 

Er wordt in de meivakantie dus geen les en huiswerk gegeven. 

 

Moeilijke tijd 

Wij zijn in een zware tijd beland met zijn allen. Zowel van volwassenen als van kinderen wordt 

veel gevraagd. U hebt ineens te maken met thuisonderwijs, al dan niet in combinatie met werk. 

Kinderen zijn de hele dag thuis, missen de routine van hun normale leven en hun vrienden. En 

onze docenten missen jullie kinderen.   

 

Kinderen zijn, net als wij volwassenen, onzeker en angstig over wat er aan de hand is. Zij 

worstelen ook met vragen als ‘Blijft iedereen gezond, wanneer zie ik mijn juf weer, gaat mijn 
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schoolreis door, ga ik wel over’. Dat is normaal, maar zal soms ook zorgen voor ander gedrag bij 

uw kind. Wij zijn trots en vinden het hartverwarmend om te zien hoe ouders, leerlingen en 

docenten zich inzetten om er het beste van te maken met elkaar.  

Weet dat wij er zijn voor u en uw kind. Blijf alstublieft niet zitten met vragen. Vraag hulp als dat 

nodig is of als u er behoefte aan heeft. Samen komen we deze moeilijke periode door! 

 
Contact 

Al onze scholen zijn te bereiken via het eigen nummer van de school. U kunt natuurlijk ook 

contact opnemen met (CONTACTGEGEVENS BETREFFENDE SCHOOL). 

 

Zorg goed voor elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dominique de Vet en Marieke de Kreek-Haven 

Directie Yulius Onderwijs 
 


