Lunteren, 17-12-2020
Betreft: sluiting scholen
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren hoorden we van premier Rutte dat het kabinet besloten heeft om, in verband met de weer oplopende
coronabesmettingen en de daardoor toenemende druk op de zorg, een strenge lockdown in te zetten. Daarbij
hoort óók het sluiten van de scholen en kinderopvang, tot in ieder geval 17 januari. Op 12 januari is er weer een
persconferentie, waarin we horen wat het vervolg zal zijn. Concreet betekent dat voor onze scholen en
peuterspeelzaal dat we per woensdag 16 december gesloten zijn. Onze leerlingen hebben vanaf die datum
vakantie. De leerkrachten gebruiken deze extra dagen om zich goed voor te bereiden op het online-onderwijs,
zodat we op maandag 4 januari een goede start kunnen maken met elkaar.
Vanuit de Rijksoverheid zijn er de volgende regels voor scholen:
•
•
•
•

Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen en ouders met cruciale beroepen.
Kinderopvang is dicht.
Buitenschoolse opvang is dicht.

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een
ziekenhuis werken, of leerkracht zijn. Mocht dit bij u het geval zijn en het lukt u niet om uw kinderen thuis
opvang te bieden en ook niet via uw sociale netwerk dan kunt u mailen met juffrouw Groeneveld:
a.groeneveld@smdb-lunteren.nl. Wij zorgen dan voor een passende opvang binnen onze scholen. Het
uitgangspunt van de overheid is, dat bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert de ouders de opvang zoveel
mogelijk zelf thuis regelen.
Vanaf 4 januari starten we op onze scholen met online-onderwijs voor de groepen 3 tot en met 8. Dat betekent
dat de leerkrachten elke ochtend van 8.45 – 12 uur lesgeven aan de leerlingen, via Google Meet, vanuit
Classroom. We verwachten dat alle leerlingen daarbij aanwezig zijn. Bij ziekte graag een afmelding via
gebruikelijke wijze. We richten ons dan op de basisvakken, rekenen, lezen, taal en spelling. Daarnaast kan de
leerkracht ook werk klaarzetten voor de andere vakken. Verdere praktische informatie hierover ontvangt u nog
van ons.
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen een aangepast aanbod, in de vorm van een werkboekje en/of een
bingo-kaart met allerlei activiteiten, zodat zij spelenderwijs bezig kunnen zijn met hun eigen leerdoelen.
Opnieuw wordt er van ons als ouders, leerkrachten en leerlingen veel gevraagd. Twijfel niet om contact met ons
op te nemen als er zorgen of vragen zijn. We helpen u graag. We vragen u verder om de berichtgeving per school
en/of peuterspeelzaal de komende tijd te blijven volgen.
We hopen dat de geplande maatregelen het gewenste effect hebben, en dat we elkaar vanaf 18 januari weer op
school kunnen ontmoeten!
Ondanks alle zorgen, vragen en onzekerheden wensen we u een goede vakantie en een gezegend Kerstfeest!
“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.””
Met vriendelijke groet,
Albert van der Blom
Henk Drost

