
 

 

20 maart 2020, extra editie 
 
We hebben besloten u voortaan een (extra) InformatieBron als update over de coronavirus-
ontwikkelingen te sturen. Onderstaand onze nieuwste update. 
 

Brief GGD 
We hoorden afgelopen dinsdag helaas dat één van onze ouders met het coronavirus is besmet. Het 
gaat met deze ouder en de andere gezinsleden inmiddels gelukkig weer goed. We hebben bij de GGD 
navraag gedaan of het nodig is dat kinderen, leerkrachten of ouders worden getest, maar dat is niet 
nodig. Alleen kwetsbare groepen worden nog getest. Zie ter info bijgaande algemene brief van de 
GGD. 
 

Opvang kinderen ouders in vitale functie 
Sinds gisteren neemt het Kinderspeelkasteel de noodopvang op zich. De voorwaarden hiervoor zijn 
dezelfde als we u eerder hebben laten weten:  

 u en/of uw partner werken in een vitale functie  

 u staat voor de dagen waarop u gebruik wilt maken van de noodopvang ingeroosterd 

 het lukt u niet om zelf voor uw kind(eren) opvang te regelen 

 uw kind heeft geen gezondheidsklachten, zoals vermeld door het RIVM (hoesten, keelpijn, 
neusverkouden en/of koorts).  
 

Het Kinderspeelkasteel hoort graag telkens vóór 13.00 uur de dag van tevoren of u van de 
noodopvang gebruik moet maken. U kunt het Kinderspeelkasteel bereiken via 
mattthijs.verkuijl@smallsteps.nl. 
 

We vragen u vriendelijk om in uw mail te vermelden: 

 voor welk kind u opvang nodig heeft 

 voor welke dagen of dagdelen u opvang nodig heeft 

 wie het Kinderspeelkasteel kan bellen om uw kind op te halen als uw kind hoest, neusverkouden 
is of koorts heeft. 

 
Zonder tegenbericht, kunt u ervan uitgaan dat het Kinderspeelkasteel uw kind(eren) op de door u 
gevraagde dagen kan opvangen. 
 
Mocht uw kind voor noodopvang naar het Kinderspeelkasteel moeten, dan vragen we u, om het 
aantal sociale contacten te minimaliseren, het volgende: 

 laat uw kind indien dit mogelijk is alleen naar het Kinderspeelkasteel gaan 

 mocht u met uw kind mee moeten komen, uw kind tot aan de deur te brengen en niet het 
Kinderspeelkasteel in te gaan. 

 
Zie verder bijgaande brief (hier wordt het Kinderspeelkasteel niet in genoemd, maar het 
Kinderspeelkasteel doet wel mee). 
 
Onderwijs, contact en tips 

Fijn dat alle kinderen met hun gekregen pakketje aan de slag zijn 
gegaan! Er wordt nogal wat gevraagd van u als ouder, maar we zien dat 
veel kinderen flink aan de slag zijn. Top! 
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen op een fijne manier kunnen  
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werken en contact kunnen houden met hun leerkracht(en) en medeleerlingen. Vandaar dat we met 
meet.google.com. gaan werken. U ontvangt hiervoor via Schoudercom van de leerkrachten de 
handleiding met inlog en wachtwoorden.   
 
Ook ontvangt u via Schoudercom regelmatig een blog van de leerkrachten. Verder zullen de 
leerkrachten  u laten weten wanneer ze beschikbaar zijn voor vragen van de leerlingen. 
 
Het is voor het digitale onderwijs van belang dat de leerlingen kunnen inloggen. Als u thuis geen 
computer of laptop o.i.d. heeft, dan kunt u aanstaande maandag tussen 8.30 uur en 10.30 uur 
op school een chromebook ophalen. Dit mag u zo lang als de school dicht is lenen, maar we gaan er 
wel van uit dat u tijdens het thuisgebruik dezelfde regels hanteert als wij op school, zie de bijlage. 
Mocht het door u geleende chromebook stuk gaan, dan bent u aansprakelijk voor de schade. Als u 
een WA-verzekering heeft, kunt u daar de schade mogelijk verhalen. Mocht u geen WA-verzekering 
hebben, dan zult u de schade zelf moeten betalen. We rekenen op uw begrip hiervoor. 
 
U heeft de afgelopen dagen veel verschillende links van ons ontvangen en dat zal mogelijk de 
komende tijd ook nog zo zijn. Om te voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, zijn we 
al deze links per groep en per groepsoverstijgend onderwerp voor u in Schoudercom bij elkaar aan 
het zetten. U vindt deze links onder ‘Documenten’. Klik dan op home en ga naar de map ‘Onderwijs 
op afstand’. Hier vindt u steeds de meest actuele versies van alle verstrekte links.  
Mogelijk dat we de komende dagen overstappen naar een map ‘Onderwijs op afstand’ per groep. 
  

Bibliotheek en lezen 
Maandag 23 maart en donderdag 26 maart is onze bibliotheek open. De kinderen kunnen dan 
boeken komen ruilen of lenen. Er mogen maximaal drie leerlingen tegelijkertijd naar binnen. We 
vragen de andere leerlingen op het plein te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden. Ook 
meekomende ouders vragen we buiten te wachten. Kinderen die hoesten, keelpijn hebben, niezen, 
neusverkouden zijn en/of koorts hebben mogen natuurlijk niet naar binnen! 
 
Leuk om te weten: u vindt in Schoudercom onder ‘Documenten’: 

 in het document ‘digitale boeken’ een link naar gratis digitale boeken 

 de afgelopen maandag verstuurde brief van de Bieb, met daarin tips om lekker te blijven lezen 
als je niet naar school kunt.  

 

Wijzigingen in de kalender 
We hebben vanwege het coronavirus inmiddels het volgende in onze kalender veranderd: 

 de Kangoeroewedstrijd van gisteren, donderdag 19 maart, wordt verplaatst naar een later 
moment dat we zelf mogen inplannen als de school weer open is 

 het voor donderdag 2 april geplande schriftelijk verkeersexamen wordt verplaatst naar groep 8 

 de voor dinsdag 7 april geplande poetsavond gaat niet door 

 de afsluiting van het creaproject op woensdag 15 april gaat niet door 

 de voor vrijdag 17 april geplande Koningsspelen gaan niet door; we hopen ze later dit schooljaar 
nog te kunnen houden! 

 het voor donderdag 7 mei geplande praktisch verkeersexamen wordt ook verplaatst naar groep 
8. 
 

TSO-gelden 
Velen van u hebben voor hun kind(eren) een overblijfabonnement afgesloten en ook al volledig of 
gedeeltelijk betaald. Het bedrag dat u betaalt is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal dagen dat uw 
kind volgens de kalender kan overblijven. Door de sluiting van school betaalt u nu voor dagen dat uw 
kind niet kan overblijven. We hebben daarom het volgende besloten: 



 we stellen de incassoronde van eind april uit  

 we betalen u het TSO-geld over de periode dat de school dicht is terug 

 we wikkelen alle financiën af zodra duidelijk is wanneer de scholen weer open gaan, maar 
uiterlijk aan het eind van het schooljaar 

 we geven de vaste overblijfkrachten, als de financiën dit aan het eind van het schooljaar 
toelaten, allemaal een klein bedrag ter compensatie van de inkomsten die ze hebben moeten 
missen. 

 

Bereikbaarheid school 
Ter herinnering: mocht u tijdens de periode dat de school dicht is vragen hebben rondom het 
onderwijs van uw kind, dan kunt u hiervoor via Schoudercom de leerkracht(en) van uw kind 
benaderen. Voor algemene vragen kunt u via Schoudercom meester Marco benaderen. We bekijken 
onze berichten in Schoudercom allemaal dagelijks en zullen u zo snel mogelijk antwoorden. 
 

Regenboogkleurplaten 
Mogelijk heeft u het al in het nieuws gezien: de kinderen in Italië hebben regenboogkleurplaten op 
de ramen gehangen, met daarop de tekst Andrà tutto bene (alles komt goed). Het doel is om 
kinderen in deze onzekere periode positiviteit en solidariteit te geven en die positiviteit en 
solidariteit te verspreiden. 
 
Vida Niazian van Karaktereducatie heeft het initiatief genomen om deze actie ook in Nederland te 
doen. In de bijlage vindt u haar kleurplaat. Misschien ook leuk voor uw kind(eren)?! 
Voor meer informatie: https://karaktereducatie.nl/alleskomtgoed/ en 
https://www.facebook.com/alleskomtgoed2020/  
 

Volgende update 
We sturen u aanstaande vrijdag een nieuwe InformatieBron/update. 
 

Tot slot 
Houd u aan de RIVM-richtlijnen en probeer gezond te blijven! 
 
 

Volgende (reguliere) InformatieBron 27 maart 2020 

https://karaktereducatie.nl/alleskomtgoed/
https://www.facebook.com/alleskomtgoed2020/

