Schuinesloot, 10 januari 2021
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer
Onderwerp: Coronavirus – week 2
Geachte ouders/ verzorgers,
Inmiddels zijn we een week verder na 4 januari en ik moet zeggen, dat ik grote waardering heb voor u als
ouders, leerkrachten, de Beestenboel en vooral ook de leerlingen. Wat hebben jullie het allemaal weer
goed opgepakt. Natuurlijk gaat het online lesgeven niet direct perfect en zijn er altijd wel wat foutjes te
bespeuren en te verbeteren, maar daar is iedereen, ouders, leerlingen en leerkrachten, dan ook heel druk
mee geweest de afgelopen week. Wij begrijpen heel goed, dat het voor ouders soms onmogelijk is om
alle ballen hoog te houden. In deze lockdown proberen we daarom de leerlingen van groep 5 tot en met 8
zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken met een chromebook of eigen device. De leerkrachten
proberen de leerlingen letterlijk en figuurlijk, de ochtend bij de les te houden door middel van Google
Meet.
We hopen dat we uw kinderen op deze manier op niveau kunnen houden en de achterstanden op
verschillende gebieden kunnen beperken.
Noodopvang
Zoals u hebt kunnen lezen en zien in de media, wordt er veel gebruik gemaakt van de noodopvang. Ook
bij ons en de Beestenboel is dit het geval. We willen u daarom ook verzoeken om zoveel mogelijk zelf
oplossingen te bedenken voor de opvang van uw kinderen. We willen de leerkrachten, maar natuurlijk
ook de gezinnen zoveel mogelijk bescherming bieden tegen een eventuele besmetting. Dit kan alleen
door zoveel mogelijk de lockdown in acht te nemen. We hopen daarom ook, dat u hiervoor enig begrip
heeft.
De lessen voor week 2
Voor het afhalen van de materialen volgt u de instructies van 4 januari.
Voor de kleuters vindt u de materialen bij de zij-ingang van de school. Wilt u onderling 1,5 meter afstand
houden en met één persoon tegelijk naar binnen gaan met een mondkapje? U kunt volgens onderstaand
schema uw spullen afhalen.
Achternamen die beginnen met:
• a, b, c, d, e, f
-> 8.30 - 9.00
• g, h, I, j, k, l
-> 9.00 - 9.30
• m, n, o, o, p, r
-> 9.30 - 10.00
• r, s, t, u, v, w, x, ij, z
-> 10.00 - 10.30
Voor verdere inhoudelijke informatie, instructiemomenten en taakbrieven, ontvangt u een mail van de
leerkracht.
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Wij hopen wederom op uw begrip. Wij volgen de landelijke berichtgeving. Mochten er n.a.v. de
persconferentie op 12 januari redenen zijn voor aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken,
dan laten we u dit zo spoedig mogelijk weten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de
School.

We wensen u ondanks alles, toch weer een fijne week en
houd vol!!
Met vriendelijke groet, ook namens het team van de Wegwijzer,
Lidy Tuin
Directeur
CNBS De Wegwijzer
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