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Schuinesloot, 20 mei 2020
Onderwerp: mededelingen n.a.v. de persconferentie corona van 19 mei

Geachte ouders/verzorgers,
Het is al weer een tijdje geleden, dat u iets van mij heeft gehoord, maar nu is er nieuws.
Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat
maakte premier Rutte gisteravond bekend. In de week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen.
Hoe we dit vorm gaan geven en wat de regels dan zullen zijn, hoort u in de loop van volgende week.
Natuurlijk zijn er nog zorgen en onzekerheden, maar hier komen we met elkaar uit. Er komt een nieuw protocol
voor de periode na 8 juni. Vandaag hebben we onze ideeën naar voren kunnen brengen in een webinar met de
po-raad en zij gaan nu in samenspraak met onze overheid, het Outbreak Management team en verschillende
andere organisaties die de scholen vertegenwoordigen, een protocol samenstellen. Uit de adviezen van het
RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie.
De noodopvang in de huidige vorm wordt dus nog één week verlengd en stopt op 8 juni.
Een aantal dingen die al wel duidelijk zijn:
• Het kamp gaat definitief niet door, we gaan ons verdiepen in een eventuele vervangende activiteit. Dit
natuurlijk allemaal onder voorbehoud van de restricties die de overheid ons zal opleggen. Helaas we
moeten allemaal iets inleveren en helaas, ook voor onze leerlingen en uw kinderen zal niet alles
hetzelfde zijn;
• Het schoolreisje gaat definitief niet door;
• De musical vindt plaats in een andere vorm en zal dus niet met de hele school worden opgevoerd. Op
18 juni zal er worden geoefend op een bijzondere manier. De kinderen van groep 7 en 8 gaan
optreden in de Voorveghter zonder ouders maar wel met echte cameramannen en mensen van het
licht. Helaas mogen de ouders daar niet bij aanwezig zijn. Voor u als ouders van groep 7 en 8 betekent
dit dat u 30 juni wel vrij moeten houden. Het blijft nog even geheim wat er dan gaat gebeuren. U
ontvang hierover een mail van de leerkracht;
• Het afscheid voor groep 8 krijgt ook een andere vorm, wij zullen er alles aan doen om dit voor hen zo
goed mogelijk te organiseren, zodat ze toch met fijne herinneringen aan de Wegwijzer kunnen starten
op de nieuwe school;
• In de week van 22 juni hadden we de 10-minutengesprekken gepland, deze week houden we aan als
contact moment met u. Hoe we dit willen vormgeven kunt u lezen in een van de volgende brieven;
• Verdere informatie over de start op 8 juni en hoe we de laatste schoolweken zullen gaan inrichten,
ontvangt u in een van de volgende nieuwsbrieven.
Vervolg thuisopdrachten:
Wat een blije gezichten zagen we vorige week, zowel van kinderen als ouders. Het opstarten is naar alle
tevredenheid verlopen. De regels werden goed in acht genomen en de kinderen konden weer naar hartenlust
spelen met een deel van hun klas.
Ik wil u bij deze complimenteren voor het harde werken thuis, u hebt geprobeerd de kinderen te begeleiden en
te ondersteunen bij hun huiswerk. En ik moet zeggen dat is u heel goed gelukt! De leerkrachten zijn erg positief
over wat er ondanks alles, aan werk verzet is. Ik wil u en de opa’s en oma’s hartelijk danken voor uw inzet deze

afgelopen periode. Natuurlijk moet er hier en daar nog wel wat bijgeschaafd worden, maar toch zijn we blij met
de resultaten tot nu toe.
Op dit moment krijgen uw kinderen huiswerk mee voor de dagen dat zij niet op school aanwezig zijn. We
hopen dat u het nog even volhoudt het gaat dus nog om 2 weken, tenminste dat hopen we.
Ik wens u en uw kinderen een fijn weekend, ik hoop dat u nog een beetje kunt genieten van het mooie weer.
We denken aan u en u hoort spoedig van ons, hoe wij het onderwijs gaan inrichten na 8 juni!
Succes nog even, veel sterkte en een goede gezondheid!

We zijn trots op onze ouders en kinderen!
Hartelijke groet,
Lidy Tuin
Directeur

