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Schuinesloot, 21 april 2020
Onderwerp: mededelingen n.a.v. de persconferentie van 21 april en voortgang thuiswerken 6e week corona

Geachte ouders/verzorgers,
Inmiddels zullen velen van u hebben geluisterd naar de persconferentie van 19.00 uur. Het advies van het
Outbreak Management Team dat ten grondslag ligt aan het kabinetsbesluit rondom de heropening, is
inmiddels duidelijk. Op 11 mei gaan de kinderen van het basisonderwijs voor de helft van de onderwijstijd
weer naar school. Hoe we dit onderwijs in willen gaan richten is op dit moment nog niet bekend. De komende
weken gaan we bezig met het maken van een beleid/protocol rondom de herstart van het onderwijs op De
Wegwijzer. Wanneer dit beleid/protocol door ons duidelijk is omschreven, kunnen we u hiervan op de hoogte
brengen. We vragen van u, “geef ons de tijd om op een goede en rustige manier te kunnen sparren over de
herstart, zodat uw kinderen ook op een goede en rustige manier kunnen starten in hun klas bij hun juf of
meester.”
Ik wil mijn collega’s even de tijd geven om de schooldeuren dicht te kunnen doen, zodat zij ook met hun gezin
kunnen gaan genieten van een paar vrije dagen.
Wij willen natuurlijk proberen u spoedig te informeren over de herstart, maar ik hoop dat u ook begrijpt dat de
uitleg hierover nog even op zich laat wachten, omdat we een voorbereidingstijd nodig hebben.
Natuurlijk hebben de leerkrachten voor de komende periode weer werk klaar staan. Ze hebben voor de
meivakantie leuke buitenactiviteiten bedacht. De kinderen zijn niet verplicht om dit uit te voeren, maar we
kunnen ons voorstellen dat op dit moment twee weken vakantie ook best lang is. Verder is er ook nog
thuiswerk opgegeven tot de woensdag na de vakantie, dus u kunt nog even vooruit.
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 groepen 3 en 4 hebben digitaal hun opdrachten gekregen;
• De groep 5 t/m 8 kunnen ook verder met de opdrachten die zij in de mail hebben ontvangen;
• In de mail van de juffen en de meester wordt u dus op de hoogte gehouden over de inhoud van de
pakketten;
• Opnieuw willen we u vragen voor de ouders van groep 1 en 2, 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 aan het eind van deze
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.
• 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
o
o
o
o

J, k, l,
M, n, o,
P, r, s,
T, u, v,
W, y, z

-> 10.00 - 10.30
-> 10.30 - 11.00
-> 11.00 - 11.30
-> 11.30 - 12.00
-> 12.00 - 12.15

Ik wens u en uw kinderen een paar heerlijke vakantieweken, ik hoop dat u nog een beetje kunt genieten. We
denken aan u en u hoort spoedig van ons, hoe wij het onderwijs gaan inrichten na de meivakantie!
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet thuis en het fijne contact. Wij wensen u deze 6e week weer veel
succes, sterkte en een goede gezondheid!

Houd nog even vol!
Hartelijke groet,
Lidy Tuin
Directeur

