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Schuinesloot, 16 maart 2020 

 

Geachte  ouder(s) en verzorger(s),                                                             

Het is een bijzondere tijd. Wat we een paar maanden geleden niet hadden kunnen bedenken, 

gebeurt nu op een zondagavond; een bericht om de scholen in Nederland te sluiten.  

Gisteren is bekend gemaakt dat alle basisscholen tot en met 6 april gesloten worden. Dit in verband 

met het Coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Dit betekent ook dat er tot en met 6 april 

geen onderwijs meer in onze school wordt gegeven. Wij begrijpen dat deze maatregel voor u als 

ouder(s), verzorger(s) en voor uw kind(eren) zeer ingrijpend is. Graag willen wij u via deze weg 

informeren hoe wij hier als school mee om zullen gaan.  

Opvang voor kinderen 

Helaas moeten wij u nogmaals vragen de opvang van uw kind(eren) zelf te organiseren. Wanneer er 

veel kinderen rondlopen in de school, heeft het sluiten van de school geen zin en worden 

leerkrachten en de kinderen alsnog blootgesteld aan het virus. Ook onze leerkrachten hebben naast 

de zorgtaken op school ook taken thuis, denk bijvoorbeeld aan mantelzorg voor ouders.  

Opvang voor kinderen van ouder(s) met cruciale beroepen 

Bent u als ouder(s) of verzorger(s) werkzaam in één van de cruciale beroepen (zie facebookpagina) 

en u kunt de opvang niet zelf organiseren? Dan kunt u uw kind(eren), in overleg met de directeur, 

tijdens de reguliere schooltijden naar school brengen waar zij opgevangen worden. Wij vragen u om 

uw kind(eren) zelf de school binnen te laten gaan en zelf buiten het schoolgebouw te blijven.  

Wanneer uw kind(eren) één van de volgende symptomen vertoont dan vragen wij u uw kind(eren) 

niet naar de school te brengen: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoogde 

lichaamstemperatuur.  

Onderwijs gaat verder  
Als scholen zijn wij gevraagd om na te denken over het op een andere wijze aanbieden van 
onderwijs, zodat de kinderen zo min mogelijk achterstanden gaan oplopen. We willen proberen het 
onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk te continueren door het maken van lespakketten en of 
door het aanbieden van mogelijkheden om digitaal te kunnen werken. Dit heeft de school natuurlijk 
niet meteen voor elkaar. We streven ernaar dit woensdag 18 maart in te gaan zetten.  
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De komende dagen zullen de directeur en het team op de school hun tijd dus gebruiken om uit te 
zoeken wat voor uw kinderen de beste oplossing is binnen de mogelijkheden. Zodra hier meer over 
bekend is zult u worden geïnformeerd via de schooldirecteur.  
 
Uitgifte huiswerk 
Wij zijn dus op dit moment heel druk om het werk voor uw kinderen klaar te zetten voor de eerste 
week tot woensdag 25 maart. Wij kiezen ervoor om de kinderen niet alleen digitaal te laten werken 
maar hen ook te laten werken op papier en ze veel te laten lezen. We begrijpen heel goed dat er bij 
veel gezinnen niet een computer voorradig is voor ieder kind en u misschien ook thuis moet werken 
op dit moment. 
Woensdag 18 maart hangen we de luizenzakken van de kinderen gevuld met de lesstof voor ieder 

kind, klaar bij de zij-ingang van de school. Om ons te houden aan de regels van het RIVW, stellen we 

het volgende voor: 

• Afhaalmoment 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 

• De luizentassen worden 25 maart teruggebracht en weer meegenomen op hetzelfde tijdstip 

als het afhaalmoment. Wanneer u zelf het huiswerk niet kunt halen, kunt u natuurlijk ook 

een buur, familie of bovenbouw kind sturen ; 

• De materialen die u voor uw kind ontvangt en bij ons gaat afleveren, zijn door u 

schoongemaakt (ontsmet), heel en compleet; 

• De luizentas graag schoonhouden door bijvoorbeeld te bewaren aan de kapstok; 

• In de mail die u ontvangt van de leerkracht, is een brief en een handleiding toegevoegd; 

• Voor vragen kunt u iedere werkdag mailen met de leerkracht van 9.30 uur tot 15.00 uur en 

op de woensdag tot 12.15 uur; 

• Zo nu en dan kan er ook een instructiefilmpje binnen komen via de groepsapp van de 

desbetreffende leerkracht. We wijzen u er nogmaals op, dat deze app echt en alleen 

bedoeld is voor onderwijszaken en niet voor onderlinge discussies of vragen! Voor vragen 

mailt u naar de leerkracht of de directeur. Bellen kan ook, we zijn te bereiken op 

telefoonnummer 0523-683053. Wij vragen om uw begrip, wanneer vragen niet direct 

beantwoord kunnen worden door ons. 

We vertrouwen erop, dat het op deze manier goed komt en dat we uw kinderen op deze manier 

voldoende kunnen onderwijzen. Wij doen in ieder geval ons best en hopen dan ook op uw 

medewerking. Zoals door het kabinet is verkondigd, we moeten het samen oppakken. 

 

Vriendelijke groeten, 

Team en directeur van De Wegwijzer 

 


