Amerongen, 15 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen heeft de regering vandaag besloten om
alle scholen per direct te sluiten. Dit betekent dat de scholen vanaf morgen 16 maart tot 6
april dicht zijn voor de kinderen. In deze mail wordt u geïnformeerd wat dit betekent voor de
Wilhelminaschool en De Regenboog.
Onderwijs op afstand
Ondanks dat de scholen dicht gaan willen we, waar mogelijk, onderwijs geven. Vorige week
hebben we de eerste voorbereidingen getroffen om onderwijs op afstand te realiseren. Voor
de groepen 4 t/m 8 gaan we dat o.a. doen door het thuiswerken op de chromebook van
school. De eerste prioriteit is dat dit voor de groepen 8 wordt opgestart. Dit om te voorkomen
dat de overgang naar het voortgezet onderwijs vertraging oploopt. Daarna volgen de
groepen 4 t/m 7. Voor de groepen 1 t/m 3 worden werkbladen, materialen en de nodige
suggesties uitgedeeld.
Planning:
●
●

morgen, maandag 16 maart, bereiden de leerkrachten alles voor t.a.v. uitgifte van
materialen en lessen;
morgenmiddag, tussen 13.00 uur en 16.30 uur, kunnen de ouders van de kinderen
van groepen 4 t/m 8, de chromebooks en/of materialen bij school ophalen. Voor de
ouders van groep 1 t/m 3: u ontvangt via het Ouderportaal morgen verdere
instructies.

Graag bij het ophalen een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen.
We vragen u als ouder om het materiaal op te komen halen, vanwege het transport van de
chromebooks.
Opvang van kinderen van ouders met een vitale beroepen
Er zijn ouders die in deze tijd onmisbaar zijn op hun werk. Voor deze ouders is opvang op
school mogelijk. Hierbij volgen we de richtlijnen van de regering en de adviezen van
RIVM/GGD. In de bijlage vindt u een lijst welke beroepen dat betreft. U kunt alleen van de
opvangmogelijkheid gebruik maken als:
●

uw beroep (en dat van uw partner) behoort tot de groep vitale beroepen (volgens de
lijst van de overheid) en u zelf geen opvang kan realiseren

Voor ons als organisatie is het fijn om te weten op welke kinderen we kunnen rekenen. We
vragen u dit z.s.m. (het liefst vanavond) door te geven via het Ouderportaal aan Bart
Scheffer (schoolcoördinator De Regenboog) of aan Mariët Korteweg (schoolcoördinator
Wilhelminaschool).

Ïndien u nog vragen heeft, kunt u dit via het ouderportaal kenbaar maken.
Met vriendelijke groet,
namens beide teams,

Gerbert Boor
(directeur-bestuurder)

