Maasland, 15 maart 2020
School dicht t/m 6 april, thuisonderwijs en opvang
Beste ouders/verzorgers,
De school is vanaf NU dicht tot en met 6 april 2020. We beseffen dat het voor de kinderen een
spannende tijd is. Bespreek het met uw kind, maak het niet te zwaar. Het sluiten van de school is nu even
nodig om iedereen gezond te houden. Het vergt van iedereen veel inspanning om thuis en op school te
organiseren. Wij doen ons uiterste best om de komende 3 weken zo goed mogelijk onderwijs te bieden,
maar dit zal bij lange na niet optimaal kunnen zijn. Morgen komt het team bijeen om een programma te
bespreken en uit te werken. Er is al veel input uit heel het onderwijs en van het team. De verwachting is
dat we vanaf woensdag een eerste uitgewerkt programma kunnen aanbieden.
U kunt dan o.a. denken aan:
- tips voor educatieve websites
- tips voor de kleuters
- toegang tot de digitale software van de school
- eventueel ophalen van leermiddelen
- communicatie met kinderen en ouders over lessen en verwerking
Helaas is het niet mogelijk om chromebooks van school mee te geven, want ze worden opgeladen in
oplaadkarren waarin de adapters geïntegreerd zijn. We hopen dat u de beschikking heeft over voldoende
devices die u met elkaar moet delen. Ouders van kinderen die geen device hebben kunnen contact
opnemen met school (e-mailadres van de leerkracht gebruiken).
De overheid heeft een lijst voor vitale beroepen gepubliceerd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenDe ouders uit
bovenvermelde lijst mogen hun kind naar school sturen. Je moet daarbij voldoen aan de volgende DRIE
eisen:
1.U moet allebei werken in een vitale sector én
2.U hebt geen opvangmogelijkheid én
3.Er is bij u thuis niemand (een beetje) ziek
Als u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kunt u morgen tijdens de gewone
schooltijden (8.30 – 15.15 uur) terecht op school. Het is opvang, dus geen onderwijs. Zij kunnen op
school dezelfde dingen doen als hun klasgenoten thuis.
Om een beeld te hebben van hoeveel medewerkers ik daarvoor beschikbaar moet houden, verzoek ik u
mij (directie@aloysiusmaasland.nl) een email te sturen waarin staat:
Naam en groep:
Beroep beide ouders:
Kind blijft over: u hoeft geen strippen te kopen, de huidige strippen blijven staan
Welke dag/dagen het kind komt:
De BSO en Kinderdagverblijven zullen dezelfde criteria hanteren. Zij zullen dit zelf met u communiceren.
Als u niet valt onder de vitale beroepen, probeer dan bij elkaar opvang te regelen.
TSO
De strippen van de TSO blijven staan tot na deze periode.
Andere vragen: hebt u een vraag of een probleem dat aandacht behoeft dan kunt u de leerkracht een
e-mail sturen.
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We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. We zullen moeten
blijven anticiperen op de actualiteit.
Het is een bizarre tijd waarin we het met elkaar moeten rooien.
Vriendelijke groet, mede namens het bestuur en het team,
Frans Kempke
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