Beste ouders,
Het team heeft verschillende lessen voorbereid, zowel op papier als in digitale vorm. Daarnaast blijft
het voorlezen aan uw kinderen en het zelf lezen van boeken erg belangrijk. De bibliotheek is gesloten,
maar wel online bereikbaar.
* Woensdag 18 maart, worden de digitale lessen in de loop van de dag beschikbaar gesteld. De
leerkrachten van elke groep zullen u daar een bericht over sturen.
* Op donderdag 19 maart kunt u 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur of 's middags tussen 13.00 en
14.00 uur op school een werkpakketje ophalen voor uw kinderen. We vragen u om dit zelf en zonder
kinderen te doen en zo kort mogelijk binnen te zijn. U haalt het pakket van uw kinderen op bij het
lokaal en tekent op de groepslijst af dat u het materiaal heeft meegenomen. Deze lijst en de
materialen liggen klaar op een tafel of kast, vaak buiten het lokaal. We vragen u ook om niet het lokaal
in te gaan, tenzij de werkpakketten daar liggen. Groep 4 heeft geen werkpakketten klaarliggen
vanwege ziekte van juf Jojanneke. Zij krijgen tot nader bericht alleen digitaal materiaal aangeboden.
* Uit de inventarisatie voor de noodzakelijke opvang blijkt dat er op alleen op maandag, dinsdag en
donderdag slechts enkele kinderen in het gebouw zullen zijn. Er is op donderdag een klein groepje
kinderen in het gebouw dat opgevangen wordt door 2 personeelsleden. De overige personeelsleden
zijn afwezig. Men is per mail of via het Ouderportaal wel bereikbaar. E-mail en berichten worden met
regelmaat gelezen. Basisonline: het Ouderportaal is door deze extreme situatie ook overvallen en
doet zijn uiterste best om het portaal snel en stabiel te houden. Dit lukt echter bij topdrukte niet altijd.
Dit zult u al wel gemerkt hebben.
Bijzonder is dat in de periode van Open Dagen en aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar, scholen
gesloten zijn.... niemand zal de indrukken van deze weken snel vergeten. Waarschijnlijk blijft iedereen
dit voor de rest van zijn/haar leven onthouden. Samen zullen we er het beste van proberen te maken
en hebben we elkaar nodig, op wat voor manier dan ook.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Argo van den Bogert

