16 maart 2020.
Beste ouders/verzorgers,
U zult enorm bezorgd zijn over wat er allemaal gebeurt in uw gezinnen, omgeving en ons
land. Dat geldt ook voor al onze collega’s. We proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan
wat we als onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, voelen.
Wij informeren u hierbij zo zorgvuldig mogelijk.
Weet in ieder geval: u kunt op ons rekenen!
1. Opvang.
De opvang die we op school bieden is alleen voor kinderen (zonder verkoudheid, hoesten
en/of koorts) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s)
werkzaam is in een vitale beroepsgroep. Op de volgende site kunt u vinden om welke
beroepen dit gaat: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/cruciale-beroepsgroepen
Mocht u zelf geen opvang voor uw kind(eren) kunnen regelen dan willen wij u vragen om dit
bij Marieken te melden, m.louwerensen@skoposschijndel.nl of via ouderportaal bericht aan
haar. Wij gaan dan bekijken of wij u kunnen helpen. Op Facebook zijn ook meerdere
initiatieven ontstaan om elkaar te helpen, misschien kunt u daar ook een oplossing vinden.
Via ouderportaal heeft u een inschrijfformulier ontvangen om aan te geven of en wanneer u
deze week opvang voor uw kinderen nodig heeft. Mochten er wijzigen komen in de dagen,
wilt u dit dan doorgeven aan Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel of via een
ouderportaal bericht aan haar. Mocht u opvang nodig hebben en dit formulier nog niet
hebben ingevuld dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. In de loop van deze week
ontvangt u een nieuwe link om de opvang dagen voor volgende week aan te geven.
2. Onderwijs [op afstand].
In het belang van de ontwikkeling van de kinderen en om betrokken te blijven bij de school
en het leren, willen we ons best doen om het onderwijs zoveel als mogelijk op afstand te
laten plaatsvinden. Vandaag zijn wij hier druk mee bezig geweest.
Digitaal.
Morgen ochtend rond 9.00u ontvangt u van de deelteamleider een link waarmee u kunt
inloggen op Padlet. Via deze site kunt u dagelijks lesstof voor uw kind(eren) vinden. De
komende week is de lesstof vooral gericht op inhalen (voor kinderen die al langer afwezig
zijn) en herhalen. Iedere dag rond 9.00u plaatsen de leerkrachten nieuwe info op de pagina
waar uw kind(eren) mee aan de slag kunnen.
We wijzen u erop dat de Padlet pagina misschien niet altijd even goed bereikbaar is i.v.m.
de hoeveelheid leerlingen die tegelijktijdig in willen loggen, probeer het dan op een later
tijdstip nog eens.
Op papier.

De leerkrachten van de 3 t/m 8 komen bij u thuis werkbladen/werkboekjes afgeven. Via
Padlet zullen zij aangeven wat hiervan kan worden gemaakt.
Rapporten Beemd.
De rapporten die vorige week niet mee naar huis zijn gegaan worden ook thuis afgegeven.
Elke week contact.
We vinden het belangrijk elke week contact te hebben met uw kind[eren]. Afgesproken is
dat leerkrachten in ieder geval één keer per week contact hebben met alle ouders/kinderen
uit zijn of haar groep.

3. Schoonmaak.
De lokalen waarin de kinderen opgevangen worden, zullen elke dag extra schoongemaakt
worden op cruciale plekken. Ook zijn daar desinfecterende doekjes aanwezig. Tevens letten
we natuurlijk extra op hygiëne.
Mocht u thuis niet in het bezit zijn van een device waarop de kinderen kunnen werken dan
kunt u dit aangeven bij Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel of via een bericht op
ouderportaal. Wij proberen er dan voor te zorgen dat u een device in bruikleen krijgt.
Wij houden u op de hoogte en hopen de komende weken waar nodig wederom op uw
medewerking te kunnen rekenen.
Tevens wensen we u veel succes en gezondheid in de komende periode.

Vriendelijke groeten,
Lambèr Gevers [directeur]

