Middelharnis, 15 december 2020
Beste ouders, verzorgers,
Zoals maandag overdag al het bericht werd aangekondigd, is gisteravond de harde
lockdown bevestigd door de premier. Het gevolg is dat de leerlingen vanaf woensdag 16
december niet meer naar school gaan, tenminste tot en met 17 januari.
Het bericht kwam op een onverwacht moment, enkele dagen voor de kerstvakantie. Het
vraagt van de leerlingen, van u en van de medewerkers op de scholen weer om flexibiliteit
en incasseringsvermogen.
thuisonderwijs
We hebben besloten om het thuisonderwijs op maandag 4 januari op te starten. De
komende dagen gaan de leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en directeuren het
thuisonderwijs en de noodopvang zo goed mogelijk organiseren. Dit houdt dus in dat de
kerstvakantie voor de kinderen woensdag al zal ingaan.
Elke schooldag worden de leerlingen in hun ‘digitale klaslokaal’ verwacht door in te loggen
op de computer. We gebruiken daarvoor de Google-omgeving: Google Classroom. De tijden
hiervoor krijgt u via de school door. Er worden lessen gegeven, natuurlijk met een instructie.
Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor het pedagogische aspect: het groepsgevoel,
plezier maken, verjaardagen vieren of het bespreken van gevoelens en ervaringen.
Rondom de bijeenkomsten in het digitale klaslokaal zullen de kinderen opdrachten krijgen
om zelfstandig te verwerken. Uiteraard afgestemd op de leerlingen. U krijgt van de school
informatie over het ophalen van schriften en boeken.
chromebooks
Als het nodig is, kan uw kind via de school een chromebook lenen. Middels een aparte brief
wordt u door de directeur hierover nader geïnformeerd.
Bij ophalen tekent u een overeenkomst. Uiteraard verwachten we goede zorg voor het
apparaat en dient u eventuele schade te vergoeden. Chromebooks worden op
maandagochtend 4 januari verstrekt. U wordt door de school geïnformeerd over hoe dit
georganiseerd wordt.
noodopvang
Voor ouders welke werkzaam zijn in de cruciale beroepen (zie hier een overzicht), wordt
noodopvang ingericht. Uiteraard gaat het hier om noodopvang. Ouderparen waarvan
slechts 1 ouder een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht geen gebruik te maken van de
regeling.

Noodopvang wordt verzorgd door scholen (op de reguliere schooltijden) en door de
kinderopvangorganisaties (buiten schooluren). In tegenstelling tot de eerste
lockdownperiode dient u wel een contract te hebben of aan te gaan met de
kinderopvangorganisatie. Aanmelden voor de noodopvang tijdens de reguliere schooltijden
kan bij de directeur van de school. Doet u dit aub uiterlijk woensdag om 12u. Dan is er op de
scholen tijd om hier goede voorbereidingen voor te treffen.
afsluiting
Al met al een hectische afsluiting van dit toch al roerige 2020. We hopen samen met u deze
periode zo goed mogelijk door te komen. Uw medewerking en begrip hiervoor worden door
ons op prijs gesteld.
Ondanks de situatie wens ik u een fijne kerstperiode en een goede jaarwisseling toe,
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