NIEUWSBRIEF MAART

SCHOLEN BLIJVEN DICHT EN MEER

Agenda
18 april t/m 5 mei
meivakantie
11 mei
nieuwsbrief mei

Het thuiswerk-programma startte
dinsdag 17 maart met het ophalen van de lesmaterialen.

Scholen blijven dicht
Dinsdag 31 maart maakte het Kabinet bekend, dat de scholen in ieder geval nog tot en met de meivakantie
dicht blijven. Dit betekent in ons geval, dat woensdag 6 mei mogelijk de eerste schooldag zal zijn, waarop we
alle kinderen weer welkom mogen heten.
We missen de kinderen wel hoor! En van vele ouders horen we dat de kinderen ook weer graag naar school
zouden willen. Maar, …… helaas.
Totdat de school weer open gaat, gaan we verder met het verzorgen van onze thuiswerk-programma’s.
Dit verloopt op zich goed en we zijn blij dat we voor een mix gekozen hebben tussen werken op de computer
en in werkboeken. De beschikbare computer moet immers vaak door meerdere gezinsleden gebruikt worden
en daarnaast gebeurt het regelmatig dat bepaalde sites overbelast zijn. Mocht de beschikbaarheid van een
computer bij u thuis overigens een probleem zijn, dan hebben we op school nog enkele tablets die geleend
mogen worden. Neem in dat geval z.s.m. contact met ons op.
Het enige nadeel van het werken met werkboeken is, dat er nu groepen zijn die door het lesmateriaal heen
raken. Via de groepsleerkracht krijgt u te horen, wanneer en hoe het nieuwe lesmateriaal verstrekt
zal worden.

Verder willen we de ouders van onze leerlingen complimenteren over hoe u omgaat
met het thuiswerk-programma. U hebt er immers naast uw eigen werkzaamheden
de taak van leerkracht bij gekregen!
Het zal misschien niet altijd even gemakkelijk zijn om de kind(eren) aan het werk te
krijgen en daarbij de juiste begeleiding te bieden, maar over het
algemeen horen we toch positieve berichten.

Personeelszaken
Eind vorige week bracht onze collega dhr. José Kraaijeveld, leerkracht groep
5, ons op de hoogte van de uitslagen van zijn medische onderzoeken. Het
was een vreselijk verdrietig bericht, want er is een kwaadaardige afwijking in
de dikke darm gevonden met uitzaaiingen naar de lever.
Aanstaande vrijdag 3 april zal er gestart worden met de chemokuren in de
hoop dat de kwaadaardige cellen af zullen nemen.
Laten we hopen dat dit lukt! We wensen hem alle sterkte!
Het is uiteraard zeer begrijpelijk dat hij zijn werkzaamheden voor school per
direct heeft stopgezet. Mevr. Ilona Bakker heeft zijn werkzaamheden voor
groep 5 m.b.t. het thuiswerk-programma overgenomen.
Hoe we de vervanging in deze groep gaan regelen vanaf het moment dat de
school weer open gaat, zullen we u laten weten zodra we dit rond hebben.
In groep 6 is dhr. Rino Huijzer sinds eind oktober wegens ziekte afwezig.
Hoewel het langzaamaan beter met hem gaat, is het niet meer te
verwachten dat hij nog voor de zomervakantie zijn werkzaamheden zal
hervatten. De oplossing die we hadden m.b.t. zijn vervanging is begin maart
komen te vervallen, waarna mevr. Mira van Poele deze groep de hele week
begeleid heeft. Hoe de vervanging geregeld is vanaf het moment dat de
school weer open is, laten we u z.s.m. weten.

Paasfeest
Onze ouderraad wil in samenwerking met het team, toch aandacht besteden
aan het paasfeest. Hoe we dat gaan doen? Dat staat allemaal in de folder
“Pasen 2020”.

Overblijven
Overblijfbeurten, die geboekt zijn in de periode dat de school gesloten is vanwege de
Corona crisis, worden allemaal teruggeboekt op uw tegoed.
Zodra bekend is wanneer de school weer opengaat, kunt u weer overblijfbeurten
inplannen.
Het is mogelijk om uw kind aan– of af te melden tot 11.00 uur op de dag zelf.
Daarna worden tegoeden automatisch afgeboekt. U bent zelf verantwoordelijk voor
het correct en tijdig aan- en afmelden van hun kind. We maken alleen een
uitzondering voor kinderen die op die betreffende dag ziek gemeld zijn. Mocht u in
dat geval vergeten zijn om de overblijfbeurt te annuleren, boeken wij deze terug op
uw tegoed.

Sportactiviteiten
Veel school-sportactiviteiten gaan helaas niet door. Kinderen die zich opgegeven
hebben voor de schoolvoetbal en/of de schoolkorfbal, ontvangen het
inschrijfgeld uiteraard terug.
Ook de schoolzwemwedstrijden komen dit jaar te vervallen.
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