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Spierdijk, 7 januari 2021
Thuisonderwijs
Beste ouders,
Namens het team wens ik u een goed en gezond 2021, waarin we elkaar zo snel mogelijk elkaar weer gewoon
kunnen ontmoeten! Wat een start van het kalenderjaar! Het zal voor u weer enorm wennen zijn, uw kind(eren)
de hele dag thuis. Ook voor het team is het wennen. Ik vind het geweldig om te zien hoe de leerkrachten het
thuisonderwijs hebben georganiseerd, echt top! Ik hoop dat u hier voldoende steun aan heeft om uw kind te
begeleiden. Of eigenlijk hoop ik dat uw kind het al zoveel mogelijk zelf kan organiseren! Gelukkig zien we deze
week veel betrokkenheid en inzet bij de kinderen en u als ouders. Ook voor u daarom een groot compliment!
We hopen natuurlijk dat het leerproces van alle kinderen zo goed mogelijk voortgezet kan worden. We
proberen u hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Mist u iets, laat het ons weten. Overigens geldt tijdens de
schoolsluiting de reguliere leerplicht. Incidenteel merken we dat kinderen niet bereikbaar zijn tijdens
instructies of meet afspraken. Natuurlijk is het wennen om alles goed draaiende te krijgen, maar het is echt van
belang dat u uw kind wijst op het belang van het meedoen met het programma. De leerkracht zal in
voorkomende gevallen contact met u als ouder opnemen, om de achtergrond van de afwezigheid te
bespreken.
De noodopvang is een vorm van ondersteuning voor u (als u een vitaal beroep heeft) en uw kind. We proberen
de noodopvang wel uitvoerbaar te houden aangezien de leerkrachten druk zijn met het online onderwijs.
Twijfelt u of uw kind in aanmerking komt voor noodopvang, of heeft u uw zorgen over de ontwikkeling van uw
kind, neem dan vooral contact op met de school. Samen komen we vast tot een goede oplossing.
Inmiddels is het testbeleid ten aanzien van kinderen in de basisschoolleeftijd aangepast. Heeft uw kind
klachten, dan is het afnemen van een test van belang. Dit geldt als uw kind thuis onderwijs volgt, maar ook als
uw kind naar de noodopvang gaat. Als uw kind klachten uit het bekende rijtje heeft, kan uw kind niet naar de
noodopvang, tenzij er een negatieve testuitslag is.
Ik hoop ook dat alle regelingen duidelijk voor u zijn. Mocht dit niet zo zijn, aarzel dan niet om mij te mailen. Het
team is wisselend qua bezetting op school, ook wij proberen het advies om thuis te werken serieus te nemen.
We zijn wel zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar. Mocht dit toch niet zo zijn, u kunt mij altijd mailen.
U bent waarschijnlijk net zo benieuwd als wij naar het einde van de schoolsluiting. Hiervoor worden de
komende dagen spannend. Ik hou u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,

Alet Groot
directeur
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