Beste ouders / verzorgers,
Tijdens de persconferentie van gisteravond is duidelijk geworden dat het thuisonderwijs
met een week zal worden verlengd tot in ieder geval vrijdag 22 januari. Dit betekent dat
we het onderwijs op dezelfde wijze blijven voortzetten zoals we dit de afgelopen weken
hebben gedaan.
Dit betekent concreet:
Opvang:
Indien u als ouder(s) niet werkzaam ben ik in een vitaal beroep, verzoeken wij u om uw
kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen. Wanneer één of beide ouders in
vitale beroepen werkzaam zijn, is opvang -in overleg- op school mogelijk. Dit geldt voor
binnen de schooltijden. Belangrijk is dat het hier enkel gaat om opvang voor uw kind.
Uw kind volgt gewoon het reguliere programma net als de andere kinderen in de groep.
Bereikbaarheid leerkrachten
De leerkrachten zijn op hun werkdagen gewoon beschikbaar voor de kinderen (en evt.
voor u als ouders/verzorgers). Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkrachten
via het mailadres, of via het schooltelefoonnummer.
Informatie uit de groep
Specifieke informatie op groepsniveau zal, indien nodig, deze week door de leerkracht
via de schoolapp met u worden gedeeld.
Ophalen schoolspullen
De schoolspullen voor volgende week kunnen a.s. vrijdag (15 januari) tussen 13.00u en
15.00u worden opgehaald op school. Dit doen we net als de vorige keer op basis van de
eerste letter van de achternaam van uw kind(eren):
13:00 uur – 13.30 uur: A t/m F
13:30 uur – 14:00 uur: G t/m L
14:00 uur – 14:30 uur: M t/m S
14:30 uur – 15:00 uur: T t/m Z
Mocht u verhinderd zijn, neem dan even contact op met de leerkracht. De emailadressen kunt u vinden in de schoolapp (startscherm bij documenten).
We begrijpen heel goed dat het voor u als ouder/verzorger lastig kan zijn om het
onderwijs thuis met uw kind(eren) op te pakken en ook dat het voor de kinderen niet
altijd gemakkelijk is. Toch willen we u hartelijk danken voor uw medewerking in deze rare
en soms pittige periode. Hopelijk kunnen we samen de schouders er nogmaals onder
zetten.
Hiermee hopen wij u in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Cantecleer

