Julianadorp, 30 april 2020
Betreft: Vooruitblik week 5

Beste ouders/ verzorgers,
Hopelijk geniet iedereen van de vakantie! Aangezien het nieuws zich blijft opvolgen, dit keer
ook in de vakantie een update.
Allereerst dank voor ieders inzet tijdens de alternatieve Koningsspelen. Er zijn mooie bedragen
opgehaald voor diverse goede doelen hier op het eiland. Petje af voor alle kinderen! Daarnaast
zagen we dat diverse kinderen het felicitatiefilmpje voor de Koning gehaald hebben. Fantastisch
om te zien! Mocht u benieuwd zijn naar het resultaat kijk dan even op de facebook pagina van
de school.
Inmiddels is duidelijk dat de scholen nog even dicht zullen blijven. De regering geeft aan dat er
kaders worden opgesteld voor de heropening van de scholen. Ook zullen checklists worden
opgesteld om te kijken of we als school aan de voorwaarden voldoen. Als school tasten we nog
in het duister wat deze kaders zullen zijn.
Desalniettemin zitten we niet stil. Het onderwijsondersteunend personeel is gestart om de
school goed schoon te maken. Ook materialen zoals zeeppompjes, papieren handdoekjes,
ontsmettingsmiddel, etc. zijn aangeschaft, zodat we startklaar zijn om de school weer te
openen en de kinderen weer te ontvangen. Zodra helder is hoe we mogen starten zullen we als
team de school startklaar maken, zodat we de kinderen weer kunnen ontvangen.
Een eerste start gaan we hierin maken met de heropening van Nijntje op 4 mei a.s. Momenteel
wordt gekeken welke kinderen op welke dag/ dagen gaan starten. De ouders van de kinderen
van Nijntje worden hier apart over geïnformeerd.
Nu het onderwijs op afstand haar 5e week ingaat wil ik nogmaals benadrukken dat de inzet van
u als ouder vanuit thuis enorm is. Ook de druk die dit soms wellicht kan geven, zal niet altijd
meevallen. Kijk goed naar wat voor uzelf en voor uw kind haalbaar is. Welbevinden van zowel
ouders als kind staat altijd voorop, van daaruit komt het leren op gang. En als dat een keer niet
lukt is dat geen probleem. Ik hoop dat u die ruimte als ouder/verzorger voelt en neemt.

Zoals u in de vorige update heeft kunnen lezen, starten we maandag weer met een week van
onderwijs op afstand. Via de leerkracht ontvangt u informatie over het programma van
volgende week. Laten we duimen dat de gefaseerde heropening van de scholen snel handen en
voeten gaat krijgen. Wij hopen de kinderen snel weer te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

