25 maart 2020.
Ouderbrief gevolgen Corona virus.
1. Opvang.
Op onze scholen wordt de opvang voor de kinderen van ouders in vitale beroepen mogelijk
gemaakt. Net zoals vorige week ontvangt u ook deze week op donderdag de link hiervoor.
Mochten er onverwachts wijzigingen komen in uw situatie dan is het erg prettig als u de
school hiervan (bij voorkeur per mail) op de hoogte stelt. Zodat wij erop in kunnen spelen
met onze capaciteitsplanning richting medewerkers.
Verder blijft van kracht dat wij ons als school aan de (verscherpte RIVM maatregelen)
houden. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitoefent, kunnen ouders een beroep
doen op de opvang op school. Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts of is er in uw
gezin iemand met koorts of zijn er andere verhoogde risico’s dan verzoeken wij u om zelf
voor opvang te zorgen. Wij willen graag voor iedereen een zo veilig mogelijke situatie
creëren.
2. Onderwijs [op afstand].
Het thuisonderwijs krijgt steeds meer vorm en we zien enthousiaste collega’s en
enthousiaste kinderen op verschillende manieren leren. Mooi om te zien!
3. Bereikbaarheid school.
Geen mededelingen.
4. Algemeen.
Webinar
Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen wij het aanbod van het volgen van een
webinar voor ouders die het lastig vinden thuisopvang/thuisonderwijs te regelen voor hun
kind/kinderen. Het is immers voor u als ouder een pittige tijd waar veel op u afkomt. U krijgt
als gezin intensief met elkaar te maken en vaak moet (thuis)werk gecombineerd worden met
het schoolwerk van de kinderen. Iedereen heeft ook nog zijn eigen zorgen, onzekerheden en
emoties. Tischa Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige) helpt ouders op weg met
antwoorden en ideeën voor allerlei dilemma’s waar u tegenaan kunt lopen. Het webinar is te
volgen op 1 april. Kunt u niet dan is het verzoek dat u zich toch inschrijft. U ontvangt dan na
afloop een link om het webinar terug te kunnen kijken. Inschrijven kan via
www.cjgmeierijstad.nl
Scholensluiting
Graag willen wij als SKOPOS organisatie anticiperen op een mogelijk besluit vanuit het
ministerie van onderwijs dat de maatregel “scholen dicht” verlengd gaat worden. Op de
achtergrond zijn wij keihard bezig om het online leren een boost te geven. We willen immers
zicht houden op het leerproces van onze leerlingen.

Contact kinderen/ouders/school
Wij vinden het als SKOPOS scholen belangrijk om verbinding te hebben en te houden met u
als ouder(s)/verzorger(s) en/of met uw kinderen. Iedere week is er dan ook een moment
waarop de leerkracht contact heeft met u en/of uw kind. Dit kan telefonisch of online zowel
individueel als in groepjes. Mocht er vanuit u behoefte zijn aan meer contact met iemand
van de school schroom dan niet en laat iets van u horen.
Tot slot.
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]

