
Nunspeet, 17/03/2020

Betreft: lesmaterialen zijn opgehaald;
               brief voor de kinderen;
               aanwijzingen inzake noodopvang en ontwikkelingen.

Beste ouders/verzorgers,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden transparant en veel met u. Daarom deze brief
rondom de lopende zaken en ontwikkelingen.

1. Het afstandsleren
Het lesmateriaal is opgehaald door leerlingen en/of ouders. Leerkrachten werken druk door en
verschillende communicatie structuren binnen de groepen worden opgezet. We wensen de kinderen
(en ouders) veel succes bij het thuisonderwijs. Zoals u weet ondersteunt de leerkracht en kunt u via de
afgesproken werkwijze met hem/haar communiceren.

2. Brief voor de kinderen
Voor de kinderen is er een brief toegevoegd over het corona virus en alles wat er nu vanuit school
gebeurt. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind (het is een brief voor de wat oudere kinderen) kunt u
de brief samen lezen als u dat wilt. We hopen hiermee ook tegemoet te komen aan de kinderen en er
staat natuurlijk ook in dat we verwachten dat de kinderen het opgegeven schoolwerk maken.

3. De Kangoeroe wedstrijd
Doe je mee aan de rekenwedstrijd? Ook hier een oplossing voor gevonden. De kinderen/ouders horen
dit deze week (die oplossing heeft geen haast) dat deze week via meester Martijn.

4. De noodopvang [belangrijke informatie]
De inventarisatie is (vrijwel) rond. Het is veel ouders gelukt om (tijdelijk) opvang te regelen. Sommige
ouders werkzaam in vitale beroepen (en dat is soms heel breed) doen een beroep op de school.  Deze
namen van kinderen zijn doorgekomen en ze zijn ingedeeld in een rooster waar ook leerkrachten op
staan. Ook is er een lijst met ouders die hebben aangegeven mogelijke binnenkort een beroep op
school te zullen moeten doen. Redenen zijn dan bijv. een werkrooster in de zorg dat nog moet komen,
extra werk in de zorg als dat nodig is of omdat het echt niet lukt op opvang te regelen. We vragen
deze ouders om zodra zij meer weten dit te mailen naar: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
We benoemen nog eens dat het gaat om ouders die beide een beroep hebben in een door de
overheid aangewezen vitale sector of als één van de ouders hierin werkt echt niet mogelijk is dat de
andere ouder thuiswerkt of dat er geen opvang te regelen is. Dit is belangrijk zodat op school de
zorgcapaciteit niet overschreden wordt. Voor nu lukt het ons.

Voor de ouders die gebruik (gaan) maken van de noodopvang het volgende:
1. De opvang vindt plaats op de locatie van de onderbouw (we gaan uit van 08.15 uur). Hier moeten
    de kinderen (ook van de bovenbouw) dus naar toe. Hier zijn leerkrachten/onderwijsassistenten die
    opvangen.
2. De kinderen maken (volgens een vast rooster; zie verderop) het opgegeven huiswerk van hun
    leerkrachten. Ze moeten (gr. 3 t/m 8) dus ook de schriften daarvoor mee naar school nemen.
3. Er is nog gemeentelijk overleg inzake de opvang. Voor nu echter organiseert de school het en is
    er nog geen samenwerking met SKN. De naschoolse / voorschoolse opvang loopt zoals u dat zelf
    hebt besproken.
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4. We werken volgens een vaste structuur / dag schema op de dagen van de noodopvang.
Het is verstandig om met een vast dagschema te hanteren en een vast lokaal, met vaste

   dagritmekaarten (kleuters). Dit is voor zowel de leerkrachten die opvangen en vooral voor de
   kinderen prettig. Bij structuur vaart iedereen wel. Het lokaal van juf Antoinette en juf Bethany wordt
   gebruikt (info voor de leekr.) Het schema staat hieronder

8.30 – 9.00 uur                 inloop; op de tafels staan spelletjes/ puzzels  klaar.
                                            De kinderen kunnen kiezen en gaan aan de slag
9.00 – 9.30 uur                 kring: kringgesprek, Bijbelverhaal, zingen, gebed
9.30 – 10.15 uur              werkblok 1; splitsen van de groep:

 Midden en Bovenbouw aan de slag met het mee gebrachte materiaal (lesstof
               van de leerkrachten)

 Kleuters gaan in het lokaal van groep 1b aan de slag
10.15 – 10.30 uur            Pauze: alle kinderen samen in het lokaal van Antoinette eten en drinken
10.30 – 11.00 uur            buitenspel
11.00 – 11.45 uur            werkblok 2
11.45 – 12.00 uur            voorlezen

12.00 – 13.15 uur            middagpauze: eten en buitenspelen

13.15 – 14.15 uur            werkblok 3; indien nodig, anders educatief spel/ werkstuk/ ANK (kleuters)/
                                            Chromebook/ knutselen

14.15 – 15.00 uur            gym/ spel:
Kleuters gymlokaal voor spel/ of gymles
Midden en bovenbouw balspel enz. buiten op het plein

15.00 – 15.15                   voorlezen en afronden

Enkele afspraken:
· WC gebruik: kleuters gebruiken de wc bij het lokaal van de groepen 1, alle andere kinderen

gebruiken de wc van groep 4
· Kinderen komen niet in de andere lokalen en magazijnen
· Alleen de hoofdingang wordt gebruikt, de andere deuren blijven op slot

Tot slot

We hopen u met deze informatie (voor nu) weer voldoende te hebben geïnformeerd.

We wensen elkaar het beste en Gods zegen toe.

Hartelijke groet,

Martijn van der Weerd
Directeur De Bron


