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Nunspeet, 17/04/2020

Betreft: nieuwe update inzake ontwikkelingen coronavirus
onderwerpen:

1. Afwachting en voorbereiding op dinsdag 21 april: overheidsbesluiten rondom corona maatregelingen;
2. Belangrijke opmerkingen inzake noodopvang meivakantie en voorwaarden vanuit de SKN;
3. Invulling lessen/afstandsonderwijs op vrijdag 24 april vanwege het vervallen van de Koningspelen;

Beste ouders/verzorgers,
Beste collega’s,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden van crisis open, transparant en veel met u.
Daarom opnieuw een update rondom de lopende zaken en ontwikkelingen op De Bron.

1. Afwachting en voorbereiding op dinsdag 21 april: overheidsbesluiten rondom corona
maatregelingen;

Zoals u weet heeft de regering aangekondigd om dinsdag 21 april meer bekend te maken over
mogelijke versoepelingen rondom de corona maatregelingen. In de media hoort en leest u – als het
gaat over het onderwijs – veel verschillende geluiden, meningen en ideeën die weer gebaseerd zijn om
verschillende argumenten en inzichten. Het gaat dan zowel over ‘al dan niet’ naar school gaan als over
het zo goed als mogelijk anticiperen op (mogelijke) onderwijskundige achterstanden als de kinderen
‘vroeger of later’ weer naar school gaan. Nog veel onzekerheid dus! Zowel leraren, intern begeleiders,
de onderwijsraad als schoolleiders verschillen van mening over wat het meest wijs en verstandig is
voor de leerlingen en maatschappij.  Waarbij de één erg zit op resultaten en extra onderwijstijd, richt
de ander zich vooral op versterking van de onderwijskwaliteit, pedagogisch herstel en daarmee extra
aandacht voor het welbevinden van de kinderen als basisvoorwaarde.

Vanzelfsprekend denken wij hier ook over na en wachten we daarnaast op de boodschap die 21 april
wordt afgegeven. Op 22 april hebben alle directeuren van CNS en onze interim algemeen directeur
weer overleg over deze zaken. We houden u (mogelijk ook tijdens de meivakantie) op de hoogte.

2. Belangrijke opmerkingen inzake noodopvang meivakantie en voorwaarden vanuit de SKN;

Een aantal gezinnen van ouders met cruciale beroepen heeft zich aangemeld voor de noodopvang bij
de SKN tijdens de meivakantie.  Wij hebben uw aanmelding gecommuniceerd met de SKN. Sommige
ouders deden dit zelf ook i.v.m. lopende opvang.  De kinderen kunnen naar de SKN gebracht worden.
Voor ouders met cruciale beroepen zijn er geen kosten verbonden aan de opvang. De directeur van de
SKN heeft aangegeven dat het dan wel belangrijk is dat u via uw werkgever een verklaring kunt
aanleveren waar uit blijkt dat u werkzaam bent in een cruciaal beroep. Mocht u zich aangemeld



hebben en verder nog vragen hebben over de noodopvang bij de SKN dan kunt u contact opnemen
met de SKN via 0341-261520/250551 (deze nummers zijn 24/7 bereikbaar voor ouders).

3. Invulling lessen/afstandsonderwijs op vrijdag 24 april vanwege het vervallen van de Koningspelen;

Volgende week gaan we de laatste week in voor de meivakantie. Deze meivakantie is echt vakantie.
Voor kinderen en leerkrachten. Vanwege de coronacrisis vervielen al
en vervallen er steeds verschillende activiteiten. Dit geldt ook voor de
landelijke koningsspelen, waarbij de nadruk op wens van Koning
Willem-Alexander altijd op bewegen ligt, zijn afgelast.

Het is goed om het bestaande ritme van het afstandsonderwijs niet los te laten. Dit betekent dat we
als school voor 24 april schoolwerk opgeven, waarbij we natuurlijk wel rekening houden met het feit
dat er wat activiteiten/opdrachten bij zitten zijn rondom bewegen. Dat leg ik hieronder nog verder uit.

De reguliere koningsspelen worden altijd strak georganiseerd en hulpouders, stagiaires en leer-
krachten begeleiden de kinderen bij het spel. Het gaat dan ook om toezicht en veiligheid.
De koningsspelen zijn vervallen. Een beweegprogramma kunnen en mogen we van u niet verwachten.
Het wijzen op alternatieve programma’s waarbij bewogen wordt e.d. is dus altijd vrijblijvend en wordt
door scholen ook niet verplicht.  Dat betekent goed beschouwd dat er geen structuur of ritme is en je
dus ook een ‘vrije dag’ kan nemen, terwijl er écht gewoon school is. Dus.. alleen wijzen op
beweegactiviteiten is niet helder, gestructureerd of eenduidig voor kinderen en/of ouders.

Daarom kiezen wij voor een basisstructuur op deze laatste dag voor de vakantie en krijgt u dus
schoolwerk voor uw kind door van de leerkracht en wordt er natuurlijk in dat programma aandacht
besteed aan bewegen en/of het koningshuis.  Wat dat is, kan per groep verschillend zijn. Het is mijn
inschatting dat dit gemiddeld genomen de beste werkwijze is.

We wijzen u in deze brief slechts op één gisteren bekend gemaakte alternatieve activiteit.

‘Nunspeet beweegt’  organiseert in samenwerking met 28 andere gemeenten en de Gelderse Sport
Federatie “online Koningsspelen.” Op vrijdag 24 april is er de hele ochtend een online programma.
Meer informatie vindt u in de bijlage en aanmelden is gewenst.

Hier geldt dus ook: dit is echt vrijblijvend en puur ter kennisgeving.  Als uw kind wil deelnemen en het
is haalbaar binnen uw thuissituatie kan het reguliere schoolwerk op een ander moment van de dag
gemaakt worden.

In de nieuwsbrief - die vrijdag 24 april vroeg in de morgen verstuurd zal worden - geven we nog een
lijstje met verzamelde informatie rondom bewegen op en/of rondom koningsdag door. Tijdens de
vakantie zijn er dan voldoende ideeën om lekker te bewegen wanneer dat past en kan.

Ook hier geldt weer.. vrijblijvend en puur als handreiking/idee. We hopen u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben,

Zoals u weet kunt u mij voor vragen of opmerkingen per mail of telefoon (whats app) bereiken.

Met vriendelijke groet

Martijn van der Weerd, directeur De Bron


