Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee

Beste ouders,
Op de volgende pagina vindt u een brief van Sjoerd Sanderse, de directeur/bestuurder van onze
stichting. Voorafgaand aan deze brief, vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Zoals het er nu naar uitziet, openen de basisscholen pas op maandag 8 februari weer hun deuren.
Dit betekent dat we nog tenminste drie weken het onderwijs op afstand blijven verzorgen. Dat
vraagt van iedereen (kinderen, hun ouders én leerkrachten) een extra inspanning. Hoewel we
over het verloop tot nu toe tevreden zijn, blijft het een verre van ideale situatie. Het gemis van het
dagelijkse “echte” contact tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht wordt steeds
groter. Ook wordt de druk op u als ouder steeds groter door het begeleiden van uw kind thuis met
het schoolwerk zeker als u dit combineert met het zelf thuiswerken. Nogmaals: complimenten voor
ieders aanpassingsvermogen !
De noodopvang blijft open en er is op school ruimte voor opvang van kinderen waarvan wij
inschatten dat het beter is dat zij op school aanwezig zijn.

T.a.v. de noodopvang: Om zicht te houden op de aantallen per dag én voor de
controle van het wel of niet aanwezig zijn, is het nodig dat u uw kind(eren) aanmeldt
voor de noodopvang.
Voor deze week is opgeven niet meer mogelijk. Mocht u noodopvang nodig hebben
voor de volgende en daaropvolgende week moet u dit via de mail melden via
a.tonissen@sopogo.nl of info@jcvangent.nl
Let op dit kan tot a.s. vrijdag.
met een vriendelijke groet,
Albert
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Middelharnis : 18 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Zondag heeft het kabinet besloten dat de scholen in elk geval tot tenminste 8 februari gesloten
blijven. Hoewel de aantallen besmettingen nu langzaam dalen, zijn er zorgen over de Britse variant
van het virus en de verspreiding door kinderen daarvan.
Natuurlijk vinden wij ook, dat kinderen op school horen. Dat is de plek waar je leert en ontmoet,
waar je kunt spelen en lachen. Daarnaast realiseren wij ons dat er van u, als ouders, veel wordt
gevraagd. Uw dagelijkse bezigheden moeten opeens worden gecombineerd met het mogelijk
maken van thuisonderwijs. Dat is een forse uitdaging!
Echter, de veiligheid en gezondheid van mensen staat voorop. We moeten dus allemaal nog
volhouden!
De afgelopen weken heb ik met waardering gekeken naar de vooruitgang die uw kind(eren) en hun
leerkrachten hebben geboekt in het afstandsonderwijs! Een prestatie op zich! Alle kinderen,
dagelijks ‘in de Meet’ om instructie te krijgen, waarna de leerlingen ‘zelfstandig’ verder werken.
Zelfstandig tussen aanhalingstekens, omdat u regelmatig hierbij nodig zal zijn om aan te
moedigen, te stimuleren of te helpen.
Uw kind(eren), onze leerlingen, we houden zo goed mogelijk zicht op hun ontwikkeling. We willen
hen zo goed mogelijk begeleiden daarbij. Laten we allereerst zorgen voor een veilige omgeving
voor de kinderen, voor het bespreken van emoties die deze ‘zorgelijke tijd’ oproepen.
Toetsing van alle leerlingen en schooladviezen voor de achtstegroepers horen normaal gesproken
ook bij deze wintermaanden. Diverse betrokkenen vanuit verschillende scholen overleggen hoe dit
komende weken vorm kan krijgen. De schooldirecteuren zullen u hierover later informeren.
Wat betreft de noodopvang een oproep: landelijk is er veel vraag naar noodopvang en dat geldt
ook voor de noodopvang op Goeree-Overflakkee. Deze is echt alleen bedoeld voor noodsituaties
en voor mensen die werken in de cruciale beroepen, die geen andere oplossing hebben. Ik
verzoek u - in het belang van de gezondheid - kritisch te zijn in uw aanvragen. Alleen dan lukt het
ons dit te kunnen blijven aanbieden. Dank voor uw medewerking.
Ik wens u het allerbeste toe,
Vriendelijke groet,
Sjoerd Sanderse
directeur-bestuurder Stichting Opogo

