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15 december 2020
Schoolsluiting in verband met lockdown
Beste ouders,
Helaas hebben we te maken met strengere maatregelen in verband met het Coronavirus. De school is daardoor
gesloten vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari (let op: dit is dus een eerdere datum dan
ik gisteren vermeld heb). Op 12 januari wordt door de overheid opnieuw bekeken of verlenging nodig is. In de
periode van de schoolsluiting laten we geen ouders of externen in de school. Wij begrijpen dat deze lockdown
voor u als ouder veel impact heeft. Ook wij zijn door dit besluit overvallen. We doen ons best om het
schoolproces zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, en hopen op uw begrip en samenwerking in deze
situatie.
Hieronder de schoolspecifieke afspraken, aanvullend aan de afspraken op stichtingsniveau die u in de hierbij
verstuurde brief van Leo Wijker, College van Bestuur van onze stichting, heeft kunnen lezen:
Kerstontbijt: dankzij onze geweldige oudervereniging gaat dit online door, om 08.00 uur op donderdagochtend.
Hopelijk lukt het voor uw kind(eren) om klaar te zitten! Woensdagmiddag worden de ontbijtjes aan huis
bezorgd, hoe luxe kun je het hebben?
Chromebooks: mocht het nodig zijn om een chromebook van school in bruikleen te nemen, u kunt Alet
hiervoor een mail sturen. De verantwoordelijkheid voor het chromebook ligt bij u als ouders, hiervoor geldt de
bijbehorende gebruikersovereenkomst.
Leesboeken/lesmateriaal: iedere dinsdagochtend van 13.00 tot 15.00 uur is er de mogelijkheid om leesboeken
te ruilen. We willen u nadrukkelijk vragen om als ouder niet in de school te komen, alleen uw kind(eren)
kunnen boeken uit gaan zoeken. Voor het andere lesmateriaal dat met uw kind meegegeven is, geldt hetzelfde
als voor de Chromebooks: we gaan er vanuit dat er zorgvuldig met de materialen wordt omgegaan en de
(werk)boeken in dezelfde staat weer op school terugkomen.
Lessen:  de leerkrachten informeren u over de organisatie van de online lessen. Vragen hierover kunt u aan de
leerkrachten kwijt. Het is van belang dat we de leerontwikkeling zoveel mogelijk door laten gaan, dit vraagt een
gezamenlijke inspanning van kind, leerkracht en ouders.
Opvang: hiervoor verwijs ik naar de brief van ons bestuur (eveneens van 15 december). Voor vragen of
aanmeldingen: graag mailen naar Alet.
U bent de schoolnieuwsbrief van december nog tegoed van ons. Deze week zal deze alsnog gemaild worden.
Voor nu alvast, namens het team, mooie feestdagen in kleine kring gewenst, en een gezond en goed 2021!
Vriendelijke groet,
Alet Groot
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