19. Nieuwsbrief 27 maart 2020
Data van belang
9 april
10 april
13 april
15 april
17 april
6 mei

:
:
:
:
:
:

studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
start meivakantie 15.05u
start school 8.40u

Schoolkalender
Het is natuurlijk maar de vraag of bovenstaand overzicht van data wel gaat
kloppen. Deze staat wel zo op jullie schoolkalender dus we houden ons er nog
maar even aan vast.
Dinsdag wordt door de regering opnieuw aangegeven wat er gebeurt met de
scholen. Mochten die opengaan dan zal bovenstaand rooster gevolgd worden.
Blijven de scholen dicht dan vervalt alles totdat er meer bekend is over het
tijdstip van weer opengaan. We houden jullie dan op de hoogte via de extra
nieuwsbrief die dan alleen digitaal wordt verspreid.
Nieuwsbrief digitaal
Inmiddels hebben we van alle ouders een mailadres zodat we jullie de nieuwbrief
kunnen mailen. Dit is niet meer via het vertrouwde adres
s.b.o.dewisselsbo@hetnet.nl maar met een nieuw adres waarin we makkelijker
kunnen werken en toch voldoen aan de wet op de privacy.
Jullie krijgen de nieuwsbrief binnen als volgt:
De Nieuwsbrief <nieuwsbrief@edu-dewisselsbo.nl
Dit adres kan nergens anders voor worden gebruikt als voor de nieuwsbrief, dus
als u ons mailt gebruik dan het adres
s.b.o.dewissels@hetnet.nl zoals overal staat aangegeven.
Contacten met school
De meeste ouders en kinderen hebben al meerdere malen contact gehad met de
leerkracht(en) van hun zoon/dochter. Fijn dat het allemaal werkt. Het was even
zoeken maar het lijkt in de meeste gevallen gelukt. Heel veel ouders hebben
contact via klasbord of Classdojo.
Heeft u de eerdere mail niet ontvangen kijk eens bij uw SPAM. Laat ons weten
als er problemen zijn. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op ons
gebruikelijke nummer 0162-453685.
De leerkrachten nemen wekelijks ook telefonisch contact met u op. Zij doen dit
van school met het bekende nummer (zie hierboven) maar het kan ook zijn dat
zij met hun eigen telefoon van thuis bellen. Zij gebruiken dan een afgeschermd
nummer en dat is voor u zichtbaar als anoniem. We hopen dat u dan toch
opneemt zodat we u of uw zoon/dochter kunnen spreken.

Tevens zijn er al mogelijkheden in verschillende groepen om via ZOOM, Skype,
videobellen met uw zoon/dochter contact te hebben. Heel fijn om dan de
gezichtjes erbij te zien. Helaas lukt dit nog niet bij iedereen. We laten dit over
aan de leerkrachten van uw zoon/dochter.
Medeleven
Het is op dit moment heel lastig om uw zoon/dochter te steunen als er thuis of in
uw omgeving ernstige zieken zijn of erger nog mensen overlijden. Mocht zich iets
ernstigs voordoen laat het ons dan weten. We kunnen u dan suggesties geven
om u en uw kind te helpen om met het verdriet om te gaan.
Zeker nu we niet bij onze opa’s en oma’s en andere vrienden of familieleden op
bezoek kunnen is het fijn om toch iets te kunnen doen. Dan maar op afstand.
Sportdagen 28 en 29 mei
We weten nu al dat deze niet door zullen gaan omdat de overheid heeft
aangegeven dat evenementen niet mogen plaatsvinden tot 1 juni. We vinden dit
heel jammer omdat dit toch altijd een fijn moment is om samen te sporten en
daarna af te koelen in het zwembad.
Voorstellingen Bussel
Zoals hierboven aangegeven mogen evenementen niet meer plaatsvinden. Dit
betekent dat alle nog geplande voorstellingen ook geen doorgang zullen krijgen.
Hulp nodig
Heeft u hulp nodig laat het ons dan gerust weten. Wij kunnen kijken wat we voor
jullie kunnen doen of kunnen u de weg wijzen.
Gaat het om zaken thuis neem dan gerust contact op met de daarvoor ingestelde
diensten binnen uw gemeenten. We denken dan aan Sociale Wijkteams, Centrum
voor Jeugd en Gezin, Jeugdhulp. Deze zijn vaak te bereiken via de gemeente
waar uw woont. Kijk dus op de betreffende site van uw gemeente.
De tijd van de 2 C’s
Enerzijds het Coronavirus dat ons in zijn greep houdt en maakt dat we allemaal
uit ons normale ritme zijn. Iedereen is op zoek naar een vorm die past bij
hem/haar als persoon en past bij de andere gezinsleden. We moeten het
opnieuw samen doen zonder de vaste patronen: werk, school, sport en vertier.
Anderzijds de Creativiteit die mensen te blijken te hebben. Er worden allerlei
mooie initiatieven opgezet om toch vorm te kunnen geven aan deze voor ons
allen zo bizarre tijd.

Wij wensen jullie allen, samen met de kinderen, veel gezondheid toe.
Help elkaar deze moeilijke periode door te komen en durf anders
gewoon te vragen. Er is veel meer mogelijk dan u denkt.

