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Schuinesloot, 24 maart 2020
Onderwerp: 2e weektaak en informatie

Beste ouders/verzorgers,
Anderhalve week is er verstreken sinds de invoering van de nieuwe regels t.a.v. Covid-19 (corona),
waarbij voor ons de sluiting van de scholen best heftig was. Inmiddels zijn de regels weer
aangescherpt, maar de sluiting t/m 6 april blijft vooralsnog staan voor de scholen. Het ministerie
heeft ons beloofd om ruim op tijd met hun informatie te komen, we wachten dus nog even af en
gaan gewoon verder met onze thuiswerkopdrachten voor alle leerlingen.
Ik ben erg benieuwd hoe het u is vergaan de afgelopen week.
De leerkrachten zijn ontzettend druk geweest om voor uw kinderen een leuk en behapbaar
takenpakket klaar te zetten. Ik ben daarom ook erg trots op mijn collega’s. Ze hebben dit in een erg
kort tijdsbestek moeten regelen.
Voor ons komt er nu wat meer structuur en ik hoop voor u ook. We beseffen namelijk heel goed dat
het voor velen van u een flinke opdracht is om alle ballen hoog te houden voor uzelf en voor de
kinderen. De kinderen ervaren zo’n eerste week als vakantie en snappen nog niet zo goed wat er
precies gaande is in de wereld om hun heen. Daar moet u ze natuurlijk bij helpen en nu moeten ze
ook nog huiswerk maken. Op ons YouTube kanaal staat een filmpje over wat corona nou eigenlijk
is(https://youtu.be/z2NciSmxaTg).
De leerkrachten hebben digitale opdrachten klaargezet, maar ook opdrachten die in een werkboek
kunnen worden gemaakt. Ik kan me voorstellen, dat u ook schema’s moet gaan maken voor wie
wanneer de laptop of tablet kunnen gaan gebruiken binnen uw gezin en voor wie en wanneer er
aandacht is. Wanneer u daarbij zelf ook nog moet werken, valt dat niet mee.
We willen u dan nogmaals nadrukkelijk zeggen, dat soms niet altijd alles haalbaar is binnen de
weektaak en dat we daar natuurlijk alle begrip voor hebben. Maakt u zich geen zorgen over
eventuele achterstanden die kinderen nu gaan oplopen. Dit is overmacht, we hebben allemaal met
hetzelfde probleem te maken. Als de scholen weer opengaan, zullen de leerkrachten hier mee aan de
slag gaan! De eindtoets voor groep 8 is geschrapt, dus deze druk ligt niet meer op de leerlingen en
leerkrachten van groep 8. Zorg dat er ruimte voor leuke dingen en voor ontspanning blijft. Ga weer
spelletjes doen, zoek op internet mooie musea of dieren op, het internet barst van goede ideeën. De
gouden regel is: probeer structuur aan te brengen. Spreek bijvoorbeeld met je kinderen af dat ze de
eerste paar uren van de dag voor school werken, zet hen aan tot lezen, dat blijft belangrijk. We
moeten beseffen dat we een marathon lopen en geen sprintje trekken: ik durf geen voorspellingen te
doen over hoelang deze situatie zal duren.

Bedenk dat we niet alleen zijn, over de hele wereld zijn nu de scholen gesloten. Leer onthaasten en
maak er samen het beste van!
Opvang voor kinderen van ouder(s) met cruciale beroepen
Met kinderopvang de Beestenboel te Schuinesloot is nu overeengekomen, dat kinderen kunnen
worden opgevangen bij hen na overleg en zelf goed gezocht te hebben naar opvang. Voor meer
informatie verwijs ik u naar:
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang
• De beestenboel, Schuineslootweg 76 , 7777 RC Schuinesloot, 06 16893980,
info@kinderopvang-debeestenboel.nlinfo@kinderopvang-debeestenboel.nl
Hoe gaat het nu verder?
Voor morgen 25 maart gaan we weer op dezelfde manier te werk als vorige week met uitzondering
van de groepen 3 en 4. Zij hebben alle spullen vorige week al ontvangen en kunnen hun weektaak
gewoon hervatten. De juffen versturen dit per mail naar u.
• Opnieuw willen we u vragen om niet allemaal tegelijk in de gang te gaan staan, maar netjes
buiten te wachten op 1,5 meter afstand van andere mensen;
• De materialen van de vorige week kunt u kwijt in de daarvoor bestemde groene dozen en op
de tafels;
• Voor de kleuters staat het materiaal klaar in groene dozen, dit kunt u weer overhevelen in de
luizentassen;
• In de mail die u ontvangt van de leerkracht, is een brief en een handleiding toegevoegd;
• De nieuwe materialen voor de groepen 5 t/m 8 kunt u vinden op de tafels in de gang aan de
voorkant:
• We zouden het heel mooi vinden wanneer u per mail, in ieder geval één keer per week, even
contact zoekt met de leerkracht. Een enkele leerkracht heeft zijn/haar telefoonnummer met
u gedeeld. We vertrouwen erop dat u hier netjes mee om zult gaan en alleen in dringende
gevallen of wanneer de leerkracht u vraagt, telefonisch contact te hebben, u gebruik maakt
van het persoonlijk nummer. We werken op dit moment heel veel thuis en gebruiken
daarbij privémiddelen.
• Afhaal- en brengmoment voor de kinderen waarvan de achternaam begint met;
o A, b, c,
-> 8.30 - 9.00
o D, e, f,
-> 9.00 - 9.30
o G, h, i,
-> 9.30 - 10.00
o J, k, l,
-> 10.00 - 10.30
o M, n, o,
-> 10.30 - 11.00
o P, r, s,
-> 11.00 - 11.30
o T, u, v,
-> 11.30 - 12.00
o W, y, z
-> 12.00 - 12.15
Hartelijk dank voor uw inzet thuis en het meedenken. Wij wensen u deze week weer veel succes en
een goede gezondheid!

Vriendelijke groeten,
Namens het team en bestuur van De Wegwijzer
Lidy Tuin

