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Schuinesloot, 14 april 2020
Onderwerp: mededelingen en voortgang thuiswerken 5e week corona

Geachte ouders/verzorgers,
En dan is Pasen alweer voorbij, ik hoop dat u allen fijne Paasdagen hebt gehad, dat u nog gezond bent en geen
hinder ondervindt van het Coronavirus. Wanneer dit wel het geval is, wensen mijn team en ik u natuurlijk heel
veel sterkte.
Volgende week dinsdag 21 april zullen we van het ministerie horen, hoe het nu verder zal gaan. Bij ons komen
er verschillende scenario’s voorbij. Blijven de scholen gesloten vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie,
worden de klassen gefaseerd terug verwacht, moeten ouders buiten blijven, gaan we les geven aan kleine
klassen, moeten we allemaal mondkapjes op en hoe houden we de 1,5 meter in acht met een groot aantal
jonge kinderen? Allemaal vragen die door ons hoofd gaan, maar waar we nog niet echt op kunnen anticiperen.
Het enige waar we nu echt mee bezig zijn, is het thuisonderwijs zo goed mogelijk op een verantwoorde manier
te blijven verzorgen. De opdrachten voor de 5e week komen vandaag weer bij u binnen via de mail.
Voor juf Henrike zijn dit de laatste werkweken, voordat haar zwangerschapsverlof aanbreekt. Ze is nog heel
druk met het afronden van veel lopende zaken. Maar op vrijdag 24 april kan ze eindelijk van haar welverdiende
rust gaan genieten. We wensen juf Henrike en haar man Harald een fijne tijd, maar ook veel sterkte in deze
Coronatijd, want niet alles is hetzelfde als in een normale situatie. Ook hiervoor zijn nieuwe regels en
richtlijnen ontwikkeld.
Juf Charlotte gaat juf Henrike vervangen in de verlofperiode. Voor de kleuters hebben we tijdelijk een nieuwe
juf kunnen aanstellen voor twee dagen. De nieuwe juf is Annetta de Jong en zij zal een duo gaan vormen met
juf Marianne. Als ib-er hebben we Petra Wienen tijdelijk aan kunnen stellen voor 1 dag per week, zij zal de
leerlingenzorg op zich nemen tijdens de afwezigheid van Juf Henrike.
Overig nieuws
• De schoolapp is vernieuwd, zie volgende link https://www.schoolsunited.eu/instructie .
De leerkrachten zullen de schoolapp nog niet optimaal gaan gebruiken, omdat we op dit moment toch
veel de mail gebruiken om u op de hoogte te brengen van huiswerk en andere zaken. Hoe u de
nieuwe app kunt downloaden is te lezen in bovenstaande link;
• De bibliotheek heeft ook leuke links voor u om met uw kinderen met taal en boeken bezig te zijn in
deze periode, kijkt u maar eens op https://www.bibliotheekhardenberg.nl/. Een lidmaatschap voor
kinderen is gratis;
• Tijdens het ondersteunen van afstandsonderwijs komen er veel nieuwe vragen op u af. Ook als ouder
zit u vast wel eens met de handen in het haar. Hoe vindt u op deze uitdagingen goede antwoorden?
Bekijk volgende link https://ouders.lesopafstand.nl/ , misschien krijgt u een antwoord op veel van uw
vragen.

Vervolg thuisopdrachten:
• Juf Marianne is morgen 15 april op school om de groene dozen voor de groepen 1 en 2 weer klaar te
zetten op dezelfde plek als vorige week bij het kantoor;
• De materialen van groep 3 en 4 kunt u nog even behouden. U ontvangt weer een nieuwe weektaak;
• In de mail van de juffen en de meester wordt u op de hoogte gehouden over de inhoud van de
pakketten;
• In de mail die u ontvangt van de leerkracht, is een brief en een handleiding toegevoegd;
• De groepen 5 t/m 8 ruilen hun materialen morgen 15 april, er worden materialen ingeleverd en
materialen klaargezet aan de voorkant van het gebouw(zie mail);
• 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;
• We zouden het nog steeds 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.
• Denkt u ook nog even aan de 10 minutengesprekken?;
• Afhaal- en brengmoment voor de kinderen (waarvoor morgen materialen klaar staan) 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 fijne contact. Wij wensen u deze 5e week weer veel succes, sterkte
en een goede gezondheid!

Houd vol!
Hartelijke groet,
Lidy Tuin
Directeur

