Kampen, 16 maart 2020

Onderwerp: De school is gesloten: hoe regelen we opvang en huiswerk

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren informeerde ik u dat de school tot 6 april gesloten blijft. In deze brief vertel ik u over de gevolgen en
de afspraken die we daarover met elkaar in het team hebben gemaakt.
Opvang voor kinderen van ouders die in vitale sectoren werken
• De school regelt opvang voor kinderen van ouders die in een sector werken die belangrijk is in deze
crisis. In dit overzicht leest u om welke beroepen het gaat:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
• We bieden op school opvang aan voor ouders die in deze beroepen werkzaam zijn en die hun kinderen
niet ergens anders kunnen onderbrengen. Als één van de ouders wel voor opvang kan zorgen, gaan we
ervan uit dat u thuis opvang regelt. Eén-ouder gezinnen waar de verzorgende ouder in deze sector
werkt, kunnen hun kind ook voor de opvang aanmelden.
• Meld uw kind(eren) voor 12 uur aan vóór de dag dat opvang nodig is. Aanmelden doet u door een
mail te sturen aan de directie via mailadres info@hetmeerrijk.nl
Voor morgen (dinsdag 17 maart) hoor ik graag vandaag voor 16 uur of u opvang nodig heeft.
• Kinderen die klachten hebben zoals verkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid of koorts mogen niet
naar de opvang. Zij mogen pas aangemeld worden als zij 24 uur klachtenvrij zijn.
• De leerkrachten uit ons eigen team verzorgen de opvang. Daarvoor hebben wij een rooster gemaakt.
Voor de opvang zijn altijd tenminste 2 leerkrachten aanwezig. De opvang is tijdens de normale
schooltijden.
Thuis aan de slag met schoolwerk
Het team heeft samen gekeken hoe we leerlingen het beste werk kunnen aanbieden. Voor de groepen 3 t/m 8
geldt dat we rekenen, spelling en nieuwsbegrip aanbieden. Voor de kleuters ligt er een werkboekje klaar.
Daarnaast moedigen wij alle leerlingen en ouders aan om dagelijks in ieder geval een half uur te lezen!
De leerkrachten zorgen dat er voor alle leerlingen een thuiswerkpakket klaarligt. Dit pakket kunt u woensdag
18 maart ophalen. Daarvoor is een schema gemaakt. Dat wordt met u gedeeld via Parro.
Het huiswerk levert u volgende week woensdag weer bij school in. Er ligt dan nieuw huiswerk klaar. Heeft uw
kind uitleg nodig bij een opdracht of een vraag? De leerkrachten zijn dagelijks tijdens schooltijden bereikbaar
via mail of Parro om vragen te beantwoorden.
Wij vragen u dringend om zich aan de tijdstippen te houden waarop u bent ingedeeld. Of vraag iemand om het
voor u mee te nemen. Kom bij voorkeur met 1 persoon en blijf niet langer dan strikt noodzakelijk is.
In het thuiswerkpakket bieden wij ook werk aan waarvoor digitale leermiddelen nodig zijn
Dat zijn ondersteunende, extra activiteiten. Het is zinvol om dat werk te maken, maar niet noodzakelijk indien u
niet over een computer, laptop of tablet beschikt.
Geplande activiteiten in april en de eventuele gevolgen voor de eindtoets
We moeten er serieus rekening mee houden dat een aantal activiteiten in april niet door kan gaan. Op dit
moment kunnen we daar nog geen duidelijkheid over bieden. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en richten
ons op de adviezen die zullen komen. Wij informeren u zodra er meer bekend is.
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Alle afspraken gelden in ieder geval tot 6 april
Als er tussentijds aanleiding is om maatregelen of afspraken te wijzigen, dan neemt de directie daarin het
initiatief. Er is frequent contact met de andere directeuren en het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs
Kampen.
In deze bijzondere tijd is het belangrijk om met elkaar te proberen de rust te bewaren. Wij streven ernaar om
zo goed mogelijk met u en onze leerlingen in contact te blijven. Neem gerust contact met ons op als u vragen
heeft of iets wilt overleggen.
Hartelijke groeten,
ook namens alle teamleden,

Natasja van Wijngaarden
Locatiedirecteur obs Het Meerrijk
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