Beste ouders en verzorgers,
Wat zijn we in een bijzondere situatie terecht gekomen met zijn allen. Een virus heeft Nederland, Europa en
de Wereld in zijn greep. Sinds afgelopen maandag zitten kinderen en ouders thuis en nemen het stokje van de
leerkrachten over. In een rap tempo hebben de leerkrachten afgelopen maandag een onderwijspakket
samengesteld. We hebben bewust gekozen om een papieren pakket als basis mee te geven. Gelukkig lagen de
boeken nog in onze magazijnen konden we deze makkelijk meegeven. Toch is het weer omschakelen van het
digitale systeem Snappet naar het gewone boek. Gelukkig stellen jullie de vragen via de mail of Parro! Wij
leren als school heel veel bij op het gebied van ICT en merken ook hoe wij de kinderen in de school missen om
ons werk uit te voeren. We genieten daarom ook erg van de positieve berichten van de kinderen en gezinnen.
We staan samen sterk en dat is in deze eerste week wel gebleken! Als team bereiden wij ons voor op een
langere periode en onderzoeken we allerlei mogelijkheden om het onderwijs op afstand te verbeteren. Een
leerzame uitdaging, die vraagt om geduld, flexibiliteit en creativiteit. We houden u op de hoogte!
Opvang
De school heeft de opvang voor kinderen georganiseerd van 8:30 uur tot 14:00 uur. Voor de opvang kunt u
zich als ouder aanmelden via parro, app of mail bij de directie. De kinderen in de opvang worden opgevangen
in het speellokaal. De leerkrachten worden ingezet om de opvang vorm te geven. We hebben gekozen voor 2
leerkrachten per dagdeel. De kinderen in de opvang nemen wel het onderwijspakket mee en zullen ook tijd
krijgen om hieraan te werken. Ze krijgen geen onderwijs, zoals in een normale situatie wel het geval is. De
inhoud van de dag kan per dag verschillen. Kinderen en leerkrachten doen dit in overleg. Kinderen met
verkoudheidsverschijnselen mogen niet opgevangen worden op school!
We zijn wel in overleg met de kinderen opvang en het Mozaïek om te kijken of we het kunnen combineren in
de toekomst. De gezinnen op de aanmeld lijst krijgen bericht als er sprake is van samenvoeging. De
gemeente wil graag weten of er ook 24 uurs opvang noodzakelijk is. Mocht dit zo zijn dan kun je dit aangeven
in de enquête hieronder. Het is in onderzoek en nog niet georganiseerd!
Eind cito groep 8
De overheid heeft besloten om de Eindtoets 2020 niet door te laten gaan. Het nieuws ging al als een lopend
vuurtje en is inmiddels ook bevestigd. Mochten hier nog aanvullingen op zijn, dan zullen we die aan de
ouders van groep 8 communiceren.
Geplande activiteiten
Op de jaarkalender stonden een aantal activiteiten voor de komende periode. Alle activiteiten tot aan 6 april
zijn gecanceld. Voor de activiteiten tot aan de meivakantie is het nog onzeker. We gaan er wel vanuit dat
deze geen doorgang vinden. Inmiddels heeft u ook al bericht ontvangen over een aantal grote activiteiten,
die in samenwerking met derden werden georganiseerd.
Enquête
We hebben een aantal vragen voor u als ouder. Zou u de tijd willen nemen om deze vragen te
beantwoorden? Via onderstaande link of via de link in het Parro bericht komt u bij de vragenlijst.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih2TpK3I4shZHrbQl2ctuI_ZU
RVA2OFQ2UFlPNk9QOU41T0pOME9JU1NJSiQlQCN0PWcu
Alvast bedankt.

Bereikbaarheid
De komende periode zal de bereikbaarheid van de school minder zijn. De leerkrachten werken zoveel
mogelijk vanuit huis. Leerkrachten met verkoudheidsklachten zijn thuis. Dit betekent ook dat we telefonisch
minder bereikbaar zijn. Het mobiele nummer (06-10127054) van de directie is wel bereikbaar onder
werktijden voor algemene vragen of aanmeldingen voor de opvang.
De leerkrachten hebben in de berichtgeving op Parro aangegeven wanneer ze de vragen beantwoorden. Wilt
u hier rekening mee houden. Het is niet mogelijk om op alle berichten direct te antwoorden. Komt u ergens
niet uit, dan parkeer je die opdracht even voor een ander moment. Mocht u telefonisch contact willen dan
kunt u dit in een Parro bericht aangeven. De leerkracht neemt dan contact op.
Oudergesprekken en ondersteuning op afstand
We hebben afgesproken dat de oudergesprekken wel door kunnen gaan, maar dan telefonisch. Er zijn ook
belangrijke gesprekken vanuit IB. Ester zal met de betrokkenen contact opnemen over de vormgeving van
het gesprek. We hebben nog steeds een intensief contact CJG, het voorgezet onderwijs en andere
samenwerkingspartners.
We begrijpen dat het samen thuis zijn niet voor ieder gezin makkelijk is en dat iedereen moet wennen aan de
nieuwe manier van werken. Toch willen we u vragen om problemen of spanningen te delen met ons. Samen
zullen we dan kijken naar een passende oplossing of verlichting! We willen u helpen en steunen, ook in deze
tijd.

