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ONRUSTIGE TIJDEN
Het zijn onrustige tijden. Na de kerstvakantie heeft het
coronavirus ook zijn uitgebreide intrede gedaan in onze
school. Echt heel vervelend voor alle betrokkenen. Wij
hebben veel groepen naar huis moeten sturen, doordat er
te veel positieve test waren. De tijd dat groepen naar huis
moeten bij 3 besmettingen ligt nu achter ons, maar dat
betekent niet dat wij van de besmettingen af zijn. Ook nu
melden ouders nog dat hun kind besmet is en daarom niet
naar school komt. Het blijft belangrijk uw kind in de gaten
te houden en indien noodzakelijk thuis te houden. Kijkt u
hierbij vooral naar de richtlijnen van de overheid.
Het is natuurlijk niet zo dat het virus alleen kinderen treft.
Ook personeelsleden raken besmet. Wij doen ons uiterste
best om het onderwijs ook op dat moment door te laten
gaan. Is de leerkracht thuis, maar wel in staat om online les
te geven, dan kiezen wij daarvoor. Het verzoek aan u is dan
om uw kind zoveel mogelijk thuis te houden en dan de
lessen te laten volgen. Als dat echt niet mogelijk is, dan kan
uw kind wel naar school, maar kunnen wij niet garanderen
dat er bij de online les aangeschoven kan worden. Wij
moeten er dan vanuit gaan dat er alleen opvang is. Is
duidelijk dat de leerkacht geen les kan geven, dan gaan wij
proberen vervanging te zoeken. Is er geen vervanging dan
zal ook aan u gevraagd worden uw zoon/dochter thuis te
houden.

Voor kinderen die thuis zijn geldt dat de leerkracht zelf
bepaalt of de online instructie twee keer per dag
plaatsvindt, of dat deze na schooltijd gegeven wordt. In
principe zal dit na schooltijd zijn. Dit heeft onder andere te
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maken met het aantal kinderen dat thuis is en of het online
aanhaken van kinderen tijdens de les van invloed is op de
kinderen in de klas.
Alles bij elkaar hopen wij natuurlijk dat er zo weinig
mogelijk besmettingen en zieken gaan zijn, zodat wij ons
weer kunnen focussen op dat wat belangrijk is: onderwijs
aan de kinderen.
Via deze weg wil ik graag de ouders bedanken die, op welke
manier dan ook, ons laten weten te zien dat het onderwijs
op dit moment meer van iedereen vraagt dan in gewone
tijden. Het doet ons heel goed als wij dat horen. Dank!

RAPPORTEN LATER
Doordat dat wij te maken hebben met veel kinderen die
wat langer afwezig zijn (geweest), doordat zij zelf ziek zijn,
of doordat zij met de groep in quarantaine moesten,
hebben wij besloten de rapporten later mee te geven. De
rapporten gaan nu mee op vrijdag 25 februari, de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie. De gesprekken zullen als gevolg
hiervan ook uitgesteld worden. De spreekweken zijn nu
gepland tijdens de eerste twee weken na de
voorjaarsvakantie. U krijgt bericht van de leerkrachten
wanneer u zich voor de spreekweken kunt aanmelden via
Parro.
De adviesgesprekken voor groep 8 vinden wel plaats tijdens
de eerder geplande weken. (Zie agenda.)
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