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Fysieke sluiting
Zoals u inmiddels weet, moeten de basisscholen vanaf aanstaande woensdag 16 december helaas
weer hun deuren sluiten. We moeten tot in ieder geval maandag 18 januari 2021 les op afstand
geven. Dit om het aantal reisbewegingen van volwassenen en het aantal contacten te beperken.

Het gaat opnieuw om een ingrijpende maatregel! Voor de kinderen en het team, maar ook voor u als
ouder(s)/verzorger(s). Want ook nu wordt er weer een groot beroep op u gedaan! We vertrouwen er
echter op dat u ook nu uw kind weer zoveel mogelijk bij het thuisonderwijs steunt. Hier willen u nu
alvast heel hartelijk voor bedanken! Samen staan we sterk!

Uitzonderingen
Er gelden op de sluiting twee uitzonderingen: één voor kinderen in een kwetsbare positie en één
voor leerlingen van ouders in een cruciaal beroep.

Kinderen in een kwetsbare positie
Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het gaat om kinderen die vanwege een
bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben. Volgens de
rijksoverheid is het aan ons om, waar nodig in overleg met de gemeente, te bepalen welke leerlingen
als kwetsbaar worden beschouwd. Als wij uw kind als kwetsbaar beschouwen, hoort u dit uiterlijk
deze week van één van de leerkrachten van uw kind, via Schoudercom, telefonisch of persoonlijk bij
het ophalen van de pakketjes (zie hieronder).

Kinderen van ouders in cruciaal beroep

Ook kinderen van ouders in een cruciaal beroep kunnen binnen de reguliere schooltijden wel naar
school, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Binnen deze tijden bieden wij opvang/onderwijs op
school. Maar als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek van de
Rijksoverheid (en ons) om uw kind(eren) zo veel mogelijk zelf op te vangen, zodat het aantal
reisbewegingen en contacten zo beperkt mogelijk blijft.

Via de volgende link kunt u bekijken of uw beroep een cruciaal beroep is en uw kind wel of niet voor
de noodopvang op school in aanmerking komt: cruciale beroepen.

We vragen degenen die in een cruciaal beroep werken én van de noodopvang op school gebruik
willen maken dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór donderdag 17 december om 12.00 uur, door te
geven aan juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.
Het zou fijn zijn als u in uw bericht het volgende aangeeft: uw beroep, de naam en groep van uw
kind(eren) voor wie u opvang nodig heeft en de schooldagen tot maandag 18 januari waarvoor u
opvang nodig heeft.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
mailto:niclle.deboer@stichtingatlentis.nl


Voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep is ook de BSO open tijdens de reguliere
openingstijden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de eigen BSO.

Thuisonderwijs
We gaan de kinderen zo snel mogelijk zo veel mogelijk thuisonderwijs bieden, maar we hebben de
dagen tot de kerstvakantie nodig voor een goede voorbereiding van een en ander. De leerkrachten
van de groepen 1/2 gaan zich de komende dagen oriënteren op online lessen en werkjes. Ook de
leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 gaan zaken online klaar zetten, maar zij gaan ook
thuiswerkpakketjes samenstellen. U kunt deze pakketjes morgen, d.w.z. woensdag 16 december,
tussen 12.00 uur en 13.00 uur via de klassendeur van uw kind(eren) komen ophalen (dit geldt ook
voor groep 4). We vragen u om dit zoveel mogelijk alleen en op 1,5 meter afstand tot anderen te
doen. De oudere kinderen mogen de pakketjes ook zelf via de klassendeur komen ophalen.

Het bovenstaande betekent dat we vóór en tijdens de kerstvakantie geen online onderwijs op afstand
aanbieden. We hebben de dagen tot de vakantie nodig voor organisatorische voorbereidingen en
tijdens de vakantie houden we vakantie. Het is belangrijk dat de kinderen dit ook doen!

Thuiswerkinstructie
We hebben in de laatste nieuwsbrief uitleg gegeven hoe ons thuisonderwijs eruit ziet voor de
kinderen die bijvoorbeeld vanwege een quarantaine niet naar school kunnen, maar niet echt ziek zijn.
Dit is ook de manier waarop we de twee weken na de kerstvakantie ons onderwijs gaan inrichten. Om
het u makkelijk te maken, staat onderstaand nogmaals de link naar het filmpje met uitleg. Mocht u er
nog vragen over hebben, dan kunt u het beste even contact opnemen met de leerkracht(en) van uw
kind.

In onderstaand filmpje legt juf Inge B. uit hoe uw kind vanuit thuis bij het lesmateriaal kan komen:

thuiswerkinstructie.

Lenen Chromebooks
Als u thuis echt geen device over heeft waar uw kind voor het thuisonderwijs gebruik van kan maken,
dan kunt u een Chromebook van school lenen. We lenen echter maximaal één Chromebook per gezin
uit en alleen aan gezinnen met kinderen in groep 3 tot en met 8.

We vragen degenen die een Chromebook willen lenen, om dit via Schoudercom aan de leerkracht(en)
door te geven. Zonder tegenbericht, kunt u het aangevraagde Chromebook op maandagmorgen 4
januari 2021 tussen 8.30 uur en 9.30 uur via de zijdeur van het bovenbouwleerplein ophalen. We
vragen u om ook dit zoveel mogelijk alleen en op 1,5 meter afstand tot anderen te doen.

Verdere informatie
We hopen u met bovenstaande informatie voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Ook wij zijn
door de sluiting overvallen. Dus het kan zijn dat we op het bovenstaande nog wat aanvullingen
hebben, spontaan of naar aanleiding van vragen die u ons stelt. U ontvangt mede daarom aanstaande
vrijdag nog de laatste voor dit kalenderjaar geplande reguliere nieuwsbrief.

Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 18 december 2020

https://drive.google.com/file/d/12BTXVeFc_s8mmD-c8L_YGA1LnVVfsPPK/view?usp=sharing

