
In de scholen is het vreemd stil zonder de kinderen, maar leerkrachten en ouders  zijn
keihard aan het werk en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de kinderen zich
thuis kunnen vermaken. Voor iedereen is deze nieuwe situatie  wennen  en  de berichten
die we van ouders krijgen  zijn hartverwarmend.  Niet vaak hebben we zoveel
creativiteit, oplossend vermogen en onderwijsvernieuwing gezien als  de
afgelopen  week! Wij zijn diep onder de indruk van  foto’s en filmpjes  die we
toegestuurd  krijgen van lerende, spelende en  sportende  kinderen.  Uw  betrokkenheid,
energie en verantwoordelijkheidsgevoel is ongekend! 
 
ONTZETTEND BEDANKT!

 
Wij realiseren ons dat de komende weken voor iedereen spannend zijn. Wij willen dan
ook absoluut niet dat u druk voelt vanuit de scholen. Uiteraard hebben we er begrip
voor als uw kind niet al het ‘huiswerk’ af krijgt. Denk vooral aan de gezondheid van
uzelf en die van de kinderen. Samen komen we deze periode door!

BEDANKT!

Nieuwsbrief
S C H O O L B E S T U R E N

KINDEROPVANG
Voor de  opvang van kinderen van ouders met cruciale
beroepen hanteren  we  de landelijke richtlijn: Als in een
gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het
verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als
dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de
school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouder-
opvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders
een cruciaal beroep uitoefenen.  Ook wij  vinden het
belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het
werk kunnen blijven en er voor hun kinderen opvang
beschikbaar is. Lees hier meer.

Minister Slob van Onderwijs heeft besloten om de kinderen uit groep 8 geen centrale
eindtoets te laten doen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de leraren. Zij kunnen zich
richten op het organiseren en geven van goed thuisonderwijs. 
 
Dit besluit zorgt verder niet voor problemen voor het kiezen van een middelbare
schoolopleiding van de leerlingen uit groep 8. Alle leerlingen uit groep 8 hebben de
afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dit advies is gebaseerd op de
ontwikkeling die een leerling de afgelopen acht jaar heeft laten zien en is zorgvuldig
tot stand gekomen. Ook is dit advies altijd al leidend geweest bij de keuze van een
middelbare schoolopleiding. Lees hier meer. 

EINDTOETS GROEP 8

https://lumencms.blob.core.windows.net/media/243/200318_Informatie%20over%20opvang%20ivm%20Coronavirus-(1).pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs


We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wees alert en voorzichtig! Ook in het Westland
worden we geconfronteerd met de eerste gevallen van coronabesmetting. Daarnaast
zijn er ook mensen ziek en hebben milde tot ernstige klachten. Omdat niet iedereen
getest wordt, is zelfs een vermoeden van besmetting al reden om in quarantaine
te gaan. 
 
Ook op de scholen krijgen we de eerste meldingen binnen van zieke kinderen, ouders en
medewerkers. In hoeverre het hier gaat om het coronavirus is niet bekend, maar het mag
duidelijk zijn dat we hier voorzichtig mee moeten omgaan. De mensen die getest zijn en
waarbij het coronavirus is vastgesteld, worden begeleid door de GGD en krijgen
instructies. Nogmaals willen we iedereen waarschuwen om sociale contacten zoveel
mogelijk te mijden, hoe vervelend dit ook is.  
 
Kinderen zijn sociale dieren en spelen graag samen. “Kan dit nog wel?” is een veel
gehoorde vraag. Het RIVM zegt dat kinderen zeker nog samen buiten kunnen spelen,
mits ze afstand houden. In praktijk is dat voor kinderen best lastig. Als kinderen willen
spelen met vriendjes dan kan dit, maar probeer steeds met dezelfde vrienden te spelen
en vertel uw kinderen heel duidelijk geen fysiek contact te maken. En zeer regelmatig
de handen te wassen. Ook hier geldt ‘de kracht van herhaling’. 
 
Verder willen we nogmaals benadrukken dat het houden van afstand belangrijk is. Ook
wanneer u of uw kind (lichte) gezondheidsklachten heeft, is het van groot belang om
thuis te blijven en de omgeving te beschermen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het
verminderen van het aantal corona-gevallen.  Lees verder

ZORG VOOR JEZELF EN ANDEREN!

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Dan is er landelijk een aantal speciale
telefoonnummers opengesteld. Om de overheid te bereiken kunt u bellen met het
publieksinformatienummer 0800-1351.

 
Verder heeft het Rode Kruis een telefoonnummer opengesteld waar ouderen en zieke
mensen terechtkunnen met vragen rondom het coronavirus: 070-4455888. Het nummer
kan ook worden gebeld voor praktische tips. Heeft u specifieke vragen over het
onderwijs van uw zoon/dochter? Neem dan contact op met de directeur van de school.
 


