Corona-brief (versie 1 april 2020)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij actuele informatie en aanvullende/hernieuwde afspraken.

Algemeen
Gisteravond was de persconferentie van de Rijksoverheid. Er is beslist dat onder andere de
scholen, in ieder geval, dicht zullen zijn tot en met de Meivakantie.
Tussentijds zal de balans worden opgemaakt en zal er op dinsdag 21 april a.s. informatie
gegeven worden over het mogelijke vervolg.
Dit betekent concreet dat de leerlingen tot en met zondag 10 mei zeker niet naar school
gaan.
De leerlingen zullen de komende 3 weken, tot en met vrijdag 24 april, huiswerk ontvangen
en daarna begint de Meivakantie (zonder huiswerk).
Het is en blijft een periode van onzekerheden.
Wat we wel weten, is dat het van groot belang is dat de contacten goed in stand blijven.
Zeker in deze tijd hebben we elkaar hard nodig!
Wij, alle collega’s, hebben grote bewondering voor jullie als ouders/verzorgers op de wijze
waarop jullie de opvang en het thuisonderwijs organiseren. Dat valt zeker niet mee.
“Ieder zijn vak”, zei mijn oma in het verleden. Dat blijkt nu zeker in de praktijk
Super jullie inzet! Wij moeten nog wel volhouden met elkaar.
Actuele informatie is te vinden op onze website. Houd deze goed in de gaten!
Onze website: www.debaldakijn.nl
Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden,
Henk Mik, directeur

Thuiswerken door leerlingen




Alle leerlingen zijn op dit moment in het bezit van voldoende huiswerk voor deze
week.
Heb je vragen en of opmerkingen laat het weten aan de groepsleerkracht. Zij kunnen
jullie verder helpen.
De leerlingen die niet beschikken over een goede IPad, laptop of Chromebook
kunnen een Chromebook lenen van school. In een aantal gevallen is dat geregeld.
Uiteraard gelden hierbij enkele spelregels. Voor informatie hierover kunt u naar
school bellen.

Contact met leerlingen



Het is aan de leerkrachten op welke wijze zij contact onderhouden met hun
leerlingen.
De contacten, feedback en reacties op het huiswerk vinden (in principe) plaats tussen
10.00 uur en 14.00 uur.

Contact met ouders


Alle ouders/verzorgers worden minimaal één keer per week gebeld om te horen wat
de stand van zaken is.

Noodopvang





De Rijksoverheid heeft de gemeenten opgedragen om een noodopvang te regelen
voor bepaalde leerlingen. De gemeenten coördineren en indiceren hierbij en hebben
een regie-rol.
Wij zijn gestart met een dergelijke noodopvang.
Aanvullende maatregelen in verband met gezondheidsrisico’s voor leerlingen en
teamleden:
1. De leerlingen mogen geen klachten hebben (hoge temperatuur, hoesten,
enz.).
2. In het gezin mogen ook geen lichamelijke klachten zijn in verband met het Cvirus.
3. Bij binnenkomst wassen de leerlingen hun handen en wordt de temperatuur
opgenomen door een teamlid. Dit is besloten in overleg met de GGD en de
schoolarts.

Structurele aanwezigheid van teamleden op school van 8.00 uur tot 12.00 uur
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