
 

Decemberbericht vanuit de Ericaschool bij de afsluiting van kalenderjaar 2020 

Beste ouders en verzorgers, 

De allerlaatste weken van dit in alle opzichten bijzondere jaar 2020 zijn op weg naar 31 december. 
Vanaf maandag 16 maart 2020 heeft u als ouder/verzorger van uw kind op een behoorlijk aantal 
momenten te maken gekregen met (persoonlijke) ervaringen door “de Corona-tijd". 

We hebben in het dagelijkse schoolleven op de Ericaschool met velerlei aanpassingen te maken 
gekregen. De leerlingen van de VSO-afdeling hebben zich in de periode voor de zomervakantie met 
hun juffen en meesters moeten instellen op het maken van (t)huiswerk en het onderhouden van 
contacten via de computer. De jongere leerlingen van de SO-afdeling hebben op een andere wijze ook 
te maken gekregen met deze aanpassingen. Met elkaar: leerlingen, leerkrachten en 
ouders/verzorgers is er fantastisch samengewerkt om het onderwijs zo goed als mogelijk was 
doorgang te laten vinden.  

Ook binnen het schoolgebouw ging het er plotseling anders aan toe: er werden pijlen zichtbaar op de 
gangen, er kwamen afspraken over looproutes in school, een overvloed aan schoonmaakmiddelen 
kwam binnen voor de hygiëne, er wordt nog meer geventileerd voor frisse lucht, de inmiddels 
overbekende regels raken ingeslepen: geen handen schudden, regelmatig handen wassen, hoesten 
en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken. Kortom, op velerlei gebied is het sociale 
verkeer in en om de school ingrijpend gewijzigd. U herkent dit vast in verband met brengen en halen 
van uw dochter of zoon of via de organisatie van het leerlingenvervoer. Daarbij natuurlijk, sinds 
dinsdag 01 december, geen dringend advies tot het dragen van een mondkapje voor 13- plussers en 
volwassenen, maar een mondkapjesplicht. 

Niet in de laatste plaats hebben de aanpassingen ook invloed op de schoolcontacten met u als ouders 
en verzorgers. Het schoolteam van de Ericaschool heeft dit zo goed als mogelijk was op peil 
gehouden. Het blijkt een forse klus om dit tot ieders tevredenheid te organiseren. Na de 
aanpassingen voor de kennismakingsavond(en) in september, staat “de rapporten-dag", binnen de 
dan bestaande mogelijkheden, gepland voor de laatste weken in januari/ begin februari 2021. 
Echter, voorkomen moet blijven worden dat we elkaar met onverantwoorde aantallen volwassenen 
in het schoolgebouw ontmoeten. U wordt daarover midden januari 2021 geïnformeerd. 

Dit alles neemt niet weg dat de leerlingen, jong en ouder, zich flexibel hebben aangepast aan de 
huidige tijd en elke dag hun best doen en hebben gedaan voor hun leren op de Ericaschool. Dat doen 
we natuurlijk met elkaar: de leerlingen, u als ouders en verzorgers, samen met het hele schoolteam 
van de Ericaschool op weg naar het nieuwe jaar 2021. 

Vanuit de Ericaschool wensen we u allen een fijne Kersttijd toe en een voorspoedig Nieuwjaar! We 
zien alle leerlingen na een langere onderbreking van hun schooldagen graag weer terug op maandag 
18 januari, afhankelijk van de dan actuele berichtgeving door de regering. 

 Namens alle collega’s, 

Cor Timmers, 

directeur 


