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Gisteren heeft het kabinet de beslissing genomen om vanaf morgen alle scholen te sluiten i.v.m.
het coronavirus. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m zondag 17 januari 2021.
We vinden het buitengewoon spijtig dat halverwege dit schooljaar is besloten om de scholen
opnieuw te sluiten. De adviezen van deskundigen wezen niet in deze richting en minister Arie Slob
(onderwijs) benadrukt ook dat de reden niet is dat het in het primair onderwijs niet goed zou
gaan. Het kabinet redeneert echter dat de laatste dagen het aantal coronabesmettingen in ons
land meer en meer, in zorgwekkend tempo, zijn opgelopen. Stevige maatregelen zijn nu echt
nodig om, met name, de zorg te ontlasten.
Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal, vooral praktische, zaken om het
onderwijs op afstand goed te organiseren.
Online werken
De dagen tot aan de kerstvakantie gebruiken we om het afstandsonderwijs voor na de
kerstvakantie voor te bereiden. Vandaag krijgen alle kinderen een pakketje mee met daarin een
aantal werkbladen/opdrachten die ze de komende dagen kunnen maken.
Vanaf maandag 4 januari starten we met onderwijs op afstand (online). De informatie hierover
ontvangt u aan het eind van deze week per e-mail alsook alsook een bericht op social schools
Lenen chromebooks
Om het onderwijs op afstand te laten slagen hebben alle leerlingen een device nodig. Echter,
hebben we op school niet voor iedere leerling een device beschikbaar. We kunnen deze dan ook
niet voor ieder kind beschikbaar stellen. We vragen dan ook aan u als ouder of u kritisch wilt
kijken of u een chromebook van school voor uw kind(eren) wilt lenen. Indien het noodzakelijk is
om een chromebook van school te lenen, dan willen we vragen om vóór donderdagmorgen 17
december 8.00 uur een mail te sturen naar:
Lpoorthuis@skolo.nl
Graag daarbij de naam van uw kind(eren) en de groep(en)
Opmerking: wanneer er meer aanvragen binnenkomen dan dat er chromebooks beschikbaar zijn,
dan zullen we kritisch kijken naar het aantal uit te lenen chromebooks per gezin. We willen u
vragen om de geleende chromebooks alléén te gebruiken voor het schoolwerk. Dit om
gebruiksschade zoveel mogelijk te beperken.
Ophalen materialen
Vrijdag 18 december organiseren we tussen 9.00 uur en 12.00 uur een ophaalmoment voor de
benodigde lesmaterialen én chromebooks. U ontvangt uiterlijk donderdag van ons informatie over
de organisatie hiervan.

Noodopvang tijdens reguliere schooltijden
Vanuit de overheid is de opdracht gegeven om als school te zorgen voor noodopvang van onze
leerlingen. School houdt voor de noodopvang de reguliere schooltijden aan.
Het gaat om:
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie
maatwerk nodig is.
Dus niet beide ouders hoeven in een cruciaal beroepsgroep te werken, maar hebben wel een
inspanningsverplichting om het zelf te regelen.
Indien ouders gebruik willen maken van BSO-noodopvang dienen zij zelf contact op te nemen met
een kinderopvangorganisatie naar keuze en het met hen te regelen.
Wanneer u gebruik zou willen maken van de noodopvang tijdens regulier schooltijden dan kunt u
een mail sturen naar lpoorthuis@skolo.nl
In deze mail vragen we de onderstaande punten aan te geven:
• de naam en groep van het kind,
• de gevraagde dagdelen,
• welke beroepsgroepen u beiden werkzaam bent
U ontvangt daarna informatie over de gang van zaken.
Vandaag vieren we Kerst op school, hierbij een eerste sfeerimpressie. Binnenkort ontvangt u via
social schools meer foto’s.

