Beste ouders en verzorgers,
Vanavond krijgen we te horen hoe het verder gaat met de maatregelen rondom de Corona-uitbraak. We
houden er rekening mee, dat de scholen nog een tijdje gesloten blijven. Zodra er meer bekend is zal er weer
een officieel bericht vanuit de Stichting komen om u op de hoogte houden. In deze nieuwsbrief nog een aantal
belangrijke punten.
We zijn als team nog steeds gezond en vitaal, maar missen de kinderen enorm!
Mooi nieuws: Juf Charlotte is bevallen van een gezonde meid! Ze heet Yara Laure de Kroes. We wensen het
gezin een mooie, liefdevolle en gezonde toekomst!
Ophaalmoment
Aankomende donderdag ligt erop school een nieuwpakket met werk klaar voor de komende drie weken.
Kinderen kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid om boeken te ruilen. We doen dit op dezelfde
manier als de vorige keer.
Achternaam a t/m g: 8.30 – 9.00 uur
Achternaam h t/m n: 9.00 – 9.30 uur
Achternaam o t/m z: 9.30 – 10.00 uur

Groep 8: ingang gebruiken naast groep 8
Groep 7: ingang gebruiken naast groep 8
Groep 6: ingang gebruiken van het eigen lokaal
Groep 5: hoofdingang gebruiken
Groep 4: achteringang gebruiken
Groep 3: achteringang gebruiken
Groep 2: hoofdingang gebruiken
Groep 1: hoofdingang gebruiken

Er komt maar één persoon (liefst het kind zelf) zonder gezondheidsklachten de school binnen om het pakket
op te halen. In totaal is er een half uur de tijd, maar het zou fijn zijn als iedereen de school zo snel mogelijk
weer verlaat
Enquête
Ongeveer 80 gezinnen hebben de tijd en de moeite genomen om de enquête in te vullen, heel veel dank
daarvoor. Er zaten mooie complimenten tussen, goede tips en ook wel zorgen rondom het thuis organiseren
van het onderwijs. We hebben dit in een online vergadering als team besproken. Korte terugkoppeling:
• De leerkrachten zullen rekening houden met de hoeveelheid communicatie en proberen het in 1
bericht te organiseren.
• Kunnen we ook via een livestream onderwijs verzorgen? We zijn dit aan het onderzoeken voor de
bovenbouwgroepen. We zullen niet naar een dagelijkse vorm gaan, dit heeft te maken met de
belasting voor leerkrachten en de kwetsbaarheid bij uitval. Daarnaast heeft niet ieder gezin goede
digitale middelen. De leerkrachten laten weten wanneer ze dit gaan inzetten.
• Waarom geen snappet? We hebben als school heel bewust gekozen om geen Snappet open te
zetten. Snappet is ingericht op alleen verwerken van stof na een instructie en een directe feedback
bij het vastlopen na een opdracht. Deze 3 items zijn op school goed te organiseren en te controleren.
In de thuissituatie zal dit voor iedereen anders zijn. Dit betekent dat snappet een onrealistisch beeld
zal geven van het kindniveau. Daarbij komt ook dat wij Snappet gaan inzetten op het moment dat
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kinderen weer terug komen op school. We kunnen dan snel de doelen checken en bijwerken waar
nodig is.
De school zal aan een aantal gezinnen een iPad, laptop of Chromebook uitlenen. De school bezit
maar een beperkt aantal apparaten en zal samen met de gemeente en Stichting kijken of het
mogelijk is om nog meer apparaten beschikbaar te stellen. In de eerste ronde gaat het om ongeveer
20 gezinnen en deze krijgen apart bericht over de uitleen. In een tweede ronde kijken we welke
gezinnen we alsnog kunnen ondersteunen met een Chromebook.
De leerkracht zullen in de weektaak gewenst werk en vrije keuze werk benoemen en ook proberen
een tijdsindicatie aan te geven.
Wees eerlijk als ouder. Mocht het niet lukken dan willen we samen met u kijken naar de
mogelijkheden en eventuele oplossingen!

Ziekmelding
Ondanks dat alle kinderen thuis zijn willen we wel graag weten of uw kind ziek is. Als uw kind door ziekte niet
in staat is het schoolwerk te maken, wilt u dit dan via Parro aangeven bij de leerkracht!
Inbraak
Gisteren heeft u de weektaak later ontvangen dan gewenst, dit heeft alles te maken gehad met een inbraak
in de school. We hebben het bewust nog even niet bekend gemaakt, omdat we weten hoeveel impact het
heeft op het veiligheidsgevoel van de kinderen. Er is gelukkig niets gestolen, ze hebben gezocht naar contant
geld. Er is een forensisch onderzoek gedaan, vanwege het onderzoek konden we lange tijd niet de school in.
Leerkrachten konden niet optimaal het werk klaarzetten of mailen. We hopen op uw begrip.
De politie zal de komende periode vaker een observatie ronde doen, zodat we dit kunnen voorkomen. Mocht
u iets verdachts zien, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de politie (0900-8844) of met directie (0610127054).
Omgaan met de nieuwe thuissituatie
Door alle maatregelen in verband met het coronavirus is de kans groot
dat je plotseling met het gezin thuis bent. Hoe ga je met deze situatie
om? Wat doe je als de spanningen hoog oplopen? En hoe praat je met je
kind over corona?
Tips over omgaan met de nieuwe thuissituatie lees je op Nji.nl. Hier lees
je ook wat je kunt doen als spanningen oplopen.
Lopen de spanningen zodanig op dat je daar niet uit komt met bovenstaande tips of door praten met je
partner en/of mensen in je omgeving?
Neem dan contact op met het CJG Epe. Samen met een medewerker kan worden gekeken hoe jullie deze
periode zo goed mogelijk door komen en wat daar voor nodig is. Het CJG Epe is in deze periode op
werkdagen bereikbaar tussen 9 uur en 17 uur. Bellen of mailen naar het CJG 0578-72000 en info@cjgepe.nl .
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen (op dinsdag of woensdag tussen 9 en 17 uur) met
schoolmaatschappelijk werker Karin van ’t Einde, telefoon 06 5274 5088, k.vanteinde@cjgepe.nl
Op de site van het CJG www.cjgepe.nl vind je meer tips over omgaan met deze situatie en over opvoeden.
Deze informatie wordt steeds aangevuld. Daarnaast zijn op deze site telefoonnummers te vinden voor
bereikbaarheid in geval van nood buiten kantooruren of wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid van
een ander kind of gezin.
Daarnaast twee handige websites met tips om over Corona in gesprek te gaan:
Op deze site vind je meer informatie hoe je Corona bespreekbaar kunt maken met kinderen: HandreikingHoe-praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf en hier wat te doen als kinderen bang zijn: help-mijn-kind-is-bangvoor-het-corona-virus/
Geen communicatie over (mogelijke) besmettingen (vanuit de Stichting Veluwseonderwijsgroep)

We willen u graag informeren over ons besluit om vanuit school geen informatie te delen over (mogelijke)
besmetting van leerlingen en/of hun gezin met het coronavirus. Momenteel wordt niet iedereen die mogelijk
het coronavirus heeft getest. Mensen die getest worden behoren meestal tot een kwetsbare groepen die
meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Omdat het bij symptomen momenteel onduidelijk
is of er sprake is van het coronavirus, hebben we ervoor gekozen om deze informatie niet met u te delen.

