Nummer 25, maandag 16 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 25.

1. De schoolregel:
Deze week geen schoolregel.

2. De Oud Papier Actie
De Oud Papier Actie van zaterdag 21 maart a.s. gaat vanwege de sluiting van
de school NIET door
De volgende Oud Papier Acties vinden plaats op 16 mei en 4 juli plaats.
Voor deze acties zoeken wij ouders/verzorgers die een auto met trekhaak hebben en
met een kar door onze wijk willen rijden; wij zorgen voor de karren!
Ook zoeken wij “lopers”; deze mensen zorgen er voor dat het oude papier/karton in
de kar komt en daarna in een grote container.
De actie duurt van 9.00 tot ca. 12.30 uur.
Ouders/verzorgers die ons willen helpen, kunnen dit aangeven op (een van) de
volgende email-adressen:
opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

3. Het Coronavirus
Inmiddels bent u allemaal op de hoogte van de sluiting van de school.
Zondagavond 15 maart jl. heeft u via de mail onderstaand bericht toegestuurd
gekregen:
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“Naar aanleiding van de persconferentie van vandaag, waarin is besloten dat de
scholen vanaf morgen, 16 maart, gesloten zullen zijn tot en met 6 april a.s., sturen
wij u naast de brief van Unicoz, het volgende bericht:
In de komende tijd worden er in onze school geen reguliere lessen gegeven. De
kinderen zijn thuis, maar wij willen graag dat leerlingen blijven leren en zo min
mogelijk achterstanden oplopen.
Om dat te kunnen doen, zijn wij bezig met het opstellen van een noodplan. Per
groep maken wij een pakket klaar en zorgen wij voor digitale ondersteuning. Morgen
laten wij u weten hoe we dit gaan vormgeven.
Ook zijn we op school bereikbaar voor vragen van ouders/verzorgers en leerlingen.
Als u om redenen van werk of om andere uitzonderlijke redenen uw kind toch naar
school wilt brengen, neem dan contact op met ondergetekenden.
Hier vindt u de door het Rijk samengestelde lijst van cruciale-beroepsgroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Voor de goede orde melden wij u, dat leerlingen alleen welkom zijn, wanneer zij
geen verschijnselen vertonen die door het RIVM zijn vastgesteld, zoals niezen,
kuchen en/of koorts.
Wij begrijpen dat het voor u als ouders/ verzorgers, maar vooral voor de kinderen,
een spannende tijd is. De gewone gang van zaken wordt doorbroken en dat is lang
niet gemakkelijk voor iedereen. We zijn bereikbaar voor alle vragen en voor advies
om uw kind hierbij te ondersteunen”.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over e.e.a. hebben, dan kunt u contact met ons
opnemen.
Dat geldt ook voor het aanvragen van opvang voor uw kind(eten) wanneer beide
ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben.

4. En nu???
De komende drie weken zal de school gesloten zijn.
Alle activiteiten die tijdens deze drie weken gepland waren, komen natuurlijk te
vervallen.
In de komende weken zal het team bekijken of het noodzakelijk en mogelijk is de
afgelaste activiteiten een plaatsje te geven in de maanden die ons (hopelijk) resten
tot de zomervakantie.
Wanneer hierover iets te melden is, hoort u dit van mij.
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5. De kalender voor de komende tijd
7 april
9 april
9 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
17 april
12 mei
13 mei
14 mei
16 mei
17 mei
18 mei:
19 met
20 mei
21 mei
28 mei
29 mei

“Kikkerdag” en buitenlesdag.
8.45 uur: Paasontbijt.
Einde gratis schoolfruitverstrekking.
Paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
IEP-toets leerjaar 8. Nadere informatie volgt.
Koningsspelen (tot 12.30 uur)
Om 12.30 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei
20.00 uur: OR-vergadering
Open morgen
20.00 uur: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
Kerk-schooldienst
Kom in de klas
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni
Schoolreis leerjaar 1 – 7
Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met 24 mei
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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