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SmdB De Ark nr 5 december 2020 Lockdown onderwijs
Beste ouder(s), verzorger(s),
U heeft net de brief van het bestuur ontvangen met de algemene stappen die we gaan nemen. Het is
toch onverwachts dat ook het basisonderwijs dicht gaat.
In de praktijk betekent dit:
Dinsdag 15-12-2020 is de laatste schooldag. Geef uw kind een grote stevige tas mee. We
proberen alle materialen morgen mee te geven. Mochten er toch nog spullen nodig zijn, dan
communiceert de leerkracht dit met u en zal er nog een ophaalmoment georganiseerd worden.
Er is geen (online) thuisonderwijs van woensdag t/m vrijdag. Wij starten hiermee maandag 4 januari.
Van de leerkrachten hoort u later hoe een en andere in de groep georganiseerd gaat worden. In de
bovenbouw is meer online onderwijs mogelijk dan in de lagere groepen. Wel zullen we in de lagere
groepen regelmatig contact met u houden. Schroom u ook zelf niet als u vragen heeft.
Morgen is er dus voorlopig voor het laatst school.
Het kerstprogramma van vrijdag gaat niet door op de geplande manier.
Morgen, dinsdag, zal er ‘s middags een aangepaste kerstviering gehouden worden in de klassen om
toch met elkaar fijn af te sluiten. Er zal deels buiten gezongen worden. Dit wordt gefilmd en
gestreamd. De high tea gaat niet door op de eerder aangegeven manier, daarvoor is het te kort dag.
Wij zullen zelf zorgen dat er voor ieder kind iets lekkers en iets te drinken is. (Had u al hapjes
klaarstaan, dan mogen die morgenmiddag wel afgegeven worden, regel dit met de juf zelf). Maar…
nogmaals dit vragen we verder niet (meer) van u.
We hopen dat u de opvang zoveel mogelijk zelf kan organiseren. Heeft u noodopvang nodig, dan
mailt u dit naar mij. Op werkdagen zal ik de mail controleren. Een Parro bericht mag ook. Ik ga kijken
wat er mogelijk is. Er zal nl. altijd een achterwacht nodig zijn; dat betekent dat er ook voor één kind
opvang, twee volwassenen nodig zijn. Soms zal opvang samen met Het Kompas in Anna Jacobapolder
georganiseerd worden en zal uw kind mogelijk op een andere locatie opgevangen worden. U hoort dit
zo spoedig mogelijk als dat nodig is.
Maakt u zich in januari zorgen over uw kind en het onderwijs, neem dan contact met de leerkracht.
Wacht hier niet te lang mee. In overleg met de IB-er juf Simone kijken we dan wat mogelijk is om
extra te helpen. De leerkracht van uw klas is te bereiken op de eigen werkdag. Ondergetekende kan
heel de werkweek benaderd worden.
Sterkte allemaal met het organiseren van de opvang en met het thuisonderwijs in januari.
Met vriendelijke groet,

Cokky Schults-van Goch

De Ark, een basisschool met hart en ziel:
☺Bijbelse Waarden en Normen
☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺Spelen(d) leren en Leren(d) spelen
☺Moderne methoden

☺Buitenschoolse activiteiten
☺Betrokkenheid van ouders

