20. Nieuwsbrief 9 april 2020
Data van belang
10 april
13 april
17 april
5 mei

:
:
:
:

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
start meivakantie 15.05u
laatste vakantiedag (Bevrijdingsdag)

Schoolkalender
Bovenstaand overzicht van data klopt voor zover het gaat over de vrije dagen.
Deze staan op jullie schoolkalender en daar houden we ons aan vast. Hoe het
gaat lopen vanaf 6 mei is een vraag die we niet kunnen beantwoorden op dit
moment. Op 21 april neemt de overheid een beslissing en wij zullen jullie
daarover informeren op 22 april of zo snel als mogelijk is daarna. U krijgt dan
een brief van het bestuur van Delta-onderwijs.
Het onderwijs start op 6 mei weer voor uw kind. Vraag is alleen hoe dat eruit
gaat zien. We informeren u daarover op 4 mei a.s.
1. de kinderen komen weer naar school of
2. de kinderen krijgen weer thuispakketjes voor de dagen na 6 mei en contact
loopt nog steeds via Zoom, Skype, telefoon etc..
Contacten met school
De meeste ouders en kinderen hebben al meerdere malen contact gehad met de
leerkracht(en) van hun zoon/dochter. Super fijn!
Laat het ons weten als er problemen zijn. Wij zijn elke werkdag (dus niet als de
kinderen vakantie hebben) telefonisch bereikbaar op ons gebruikelijke nummer
0162-453685. Als u een terugbelverzoek doorgeeft kan het zijn dat u niet
dezelfde dag maar een dag later wordt gebeld omdat niet iedereen op school is.
Vrije dagen
Goede Vrijdag en 2e Paasdag zijn vrije dagen. De school is op deze dagen
gesloten en dus ook niet telefonisch bereikbaar. Ook zal er op deze dagen geen
noodopvang voor kinderen zijn.
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.
Omgaan met de gevolgen van het coronavirus
Door het coronavirus is het leven van iedereen, dus ook van kinderen, jongeren
en ouders, flink veranderd. De nieuwe situatie roept veel vragen op. Wat kun je
als kind of jongere doen als het thuis niet goed gaat nu het hele gezin moet
thuisblijven? Waar kun je als ouder terecht met je zorgen en spanningen? Het

Nederlands Jeugdinstituut geeft op de pagina www.nji.nl/coronavirus antwoord
op vragen van kinderen, jongeren en ouders over leven tijdens de coronacrisis.
Animatie 'Ik ben cor'
Hieronder een filmpje voor ouders met jonge kinderen thuis. Een korte speelse
animatie voor jonge kinderen over het coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=hO7YpQ_SD-o
Een probleem oplossen volgens plan
Deze gedragsverwachting hebben we een beetje aangepast voor het werken
thuis. In de bijlage krijgt u de 3 stappen die we hebben uitgewerkt. We hopen
dat u er gebruik van kunt maken.
Op school werken we met beloningskaartjes of weekkaarten. Op de site van
“gratis beloningskaart” vindt u voor bijna alles een beloningskaart. Hieronder de
link voor de kaart “handenwassen”.
https://www.gratisbeloningskaart.nl//gratis-dagritmekaarten/dagritmekaarthanden-wassen/
Theek 5 gesloten maar …..
De bibliotheek heeft een oplossing bedacht. U kunt gewoon boeken lenen en
ophalen of u kunt boeken online lezen. In de bijlage kunt u lezen hoe dat het
werkt.
Nieuwe leerlingen na de meivakantie
We verwachten na de meivakantie 3 nieuwe leerlingen bij ons op school. Het zijn
Mahmoud en Jill in groep 1/2 en Bowi in groep 4/5. Wij heten hen van harte
welkom en wensen hen veel plezier bij ons op school.

