20 maart 2020.
Beste ouders/verzorgers,
Ook vandaag ontvangt u van ons weer een update ten aanzien van de gevolgen van het
Corona virus voor onze scholen.
1. Opvang.
Vandaag hebben we al uw opvang aanvragen voor volgende week geïnventariseerd.
Wij gaan ervan uit dat, als u uw kind(eren) aanmeldt, uw kind(eren) ook daadwerkelijk
komen. Wij houden hier rekening mee in onze capaciteit.
Alvast dank voor uw medewerking.
Mocht uw kind(eren) onverhoopt niet aanwezig zijn, kunt u dit melden bij Marieken,
m.louwerensen@skoposschijndel.nl
Wel willen we erop wijzen dat we ook voor deze kinderen de RIVM-richtlijnen volgen. Dat
betekent dat uw kinderen niet verkouden mogen zijn, of koorts mogen hebben, wanneer zij
naar school komen.
De kinderen worden opgevangen maar krijgen geen les, wel krijgen ze de mogelijkheid om
op school aan hun taken te werken.
2. Onderwijs [op afstand].
Het thuis onderwijs is inmiddels ingezet. Er wordt volop gebruik van gemaakt en helaas geeft
dat soms problemen met de verbinding. Probeer het op een later tijdstip nog een keer, vaak
lukt het dan wel.
Verder zien we dat er op de Padlet verschillende reacties en foto’s worden geplaatst door
ouders/verzorgers of leerlingen. Mooi deze betrokkenheid van u en uw kinderen te ervaren.
Denkt u bij het plaatsen van foto’s en reacties wel aan de wet op de privacy (AVG).
We blijven de komende week op dezelfde manier het onderwijs op afstand aanbieden zoals
we dat nu doen. Vanaf komende week plaatsen de leerkrachten de avond van te voren het
onderwijs op Padlet, zodat de vroege vogels snel aan hun schoolwerk kunnen beginnen.
Mocht uw kind thuis geen mogelijkheid hebben om een computer, laptop of tablet te
gebruiken dan is het mogelijk om er via school of SKOPOS een te lenen. Via Marieken kunt u
hier meer informatie over krijgen. Wij werken hiervoor ook samen met het Platform
Ondernemend Meijerijstad.
Inmiddels is er meer duidelijk over de gevolgen van het schrappen van de eindtoets voor de
leerlingen van groep 8.
Het definitieve advies dat u ontvangen heeft in het adviesgesprek met de leerkracht van uw
kind is bindend. U vind hierover meer informatie via deze link:

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/laatste-nieuws-eindtoets-gaat-dit-jaarniet-door. Zodra er meer of andere ontwikkelingen zijn, houden wij u uiteraard op de
hoogte.
3. Verjaardagen.
Vanaf komende maandag is de afspraak gemaakt dat we de jarige kinderen feliciteren via
Padlet en dat de leerkracht even belt met de jarige.
4. Bereikbaarheid school.
De school is iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 8.15-10.30u. Mocht u vragen hebben
dan verzoeken wij u om ons tussen 8.15-10.30u te bellen of te mailen naar Marieken,
m.louwerensen@skoposschijndel.nl Zij zal proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te
beantwoorden. In dringende gevallen kunt u altijd met Lambèr Gevers [directeur] bellen via
06-54216396.
Wij houden u op de hoogte en hopen de komende weken waar nodig wederom op uw
medewerking te kunnen rekenen.
Wij willen u bedanken voor uw begrip en support de afgelopen week. De impact van het
Coronavirus is groot en voelbaar voor iedereen. Veel gezondheid en succes met alles
gewenst voor de komende tijd.
Vriendelijke groeten mede namens de directeur-bestuurder Annemieke Pepping,
Lambèr Gevers [directeur]

