20 mei 2020

Nieuwsbrief extra

Belangrijke data
Weer naar school
Ongetwijfeld heeft u gisteren ook het bericht op de persconferentie gehoord
dat, bij het doorgaan van de positieve ontwikkelingen door de Coronamaatregelen, vanaf 8 juni de basisscholen weer volledig opengaan.
Dat vinden wij, ondanks nog veel vragen en onzekerheden, mooi en fijn
nieuws!

Data
21 mei
22 mei
31 mei

Wat de richtlijnen zijn, als de scholen op 8 juni weer volledig open gaan, is nu
nog niet bekend.
Op dit moment is wel bekend dat:
1. De kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar scholen komen.
2. De groepen apart van elkaar pauzes houden.
3. De kinderen regelmatig en vaak de handen wassen.

1 juni

Activiteit
Hemelvaart.
Kinderen vrij
Hemelvaart
Kinderen vrij
1e Pinksterdag
Zondag
2e Pinksterdag
Kinderen vrij

In de loop van volgende week zullen de scholen nieuwe richtlijnen van de
Veiligheidsregio en het RIVM ontvangen waar zij zich aan dienen te houden.
Intern gaan we hier dan mee aan de slag.
Wij zullen u vervolgens zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
De minister-President had, tijdens de persconferentie, nog een mooie oproep aan de kinderen en jongeren:
“Kom met ideeën. Jongeren kunnen ook binnen de maatregelen meedenken over de anderhalvemetersamenleving.
Ga met je school in gesprek, of met je sportclub. Jongeren zijn de toekomst."
Ook wij zijn heel benieuwd hoe de kinderen de afgelopen periode hebben ervaren en welke ideeën zij hebben voor de
toekomst. We gaan de komende periode daarom ook met kinderen in gesprek en zullen hun ideeën en evaluaties
doorspelen richting de instanties.
Ook denken we momenteel na over zaken als toetsing, rapport, oudergesprekken en het afronden van het schooljaar.
We zullen u tijdig informeren.
Noodopvang
Met hulp van de stagiaires hebben wij de noodopvang t/m 29 mei kunnen organiseren. Dit betekent dat er elke dag
op school iemand is om kinderen op te vangen indien ouders dit thuis niet kunnen regelen.
Voor de week van 2 juni t/m 5 juni is dat nog niet gelukt. Zodra wij dit rond hebben, zullen wij u t.z.t. informeren.
Woensdag 3 juni
Deze dag hebben wij onze evaluatie-planningsvergadering. Daar willen wij graag alle collega’s bij betrekken. We zijn
ons bewust dat we deze dag wel noodopvang dienen te verzorgen, maar we vragen u vriendelijk om deze dag daar
geen gebruik van te maken. Dan kan elke collega bij de vergadering aanwezig zijn.

Fijne ontspannen en mooie Hemelvaart-dagen.

