Nieuwsbrief 14. 15-12-2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals u in de begeleidende brief vanuit het bestuur kunt lezen, is de Wissel tot
18 januari gesloten. Op 12 januari horen we of we daarna weer open mogen of
dat de maatregelen worden verlengd.
We begrijpen dat dit voor onrust bij u en uw kind heeft gezorgd. Wij zullen er
alles aan doen om uw kind passend werk te geven om het thuisonderwijs op te
kunnen pakken.
Deze week krijgt u een email van de leerkracht met aanvullende informatie over
het thuisonderwijs en de vraag om de email te beantwoorden. Op deze manier
kan de leerkracht controleren of we het goede emailadres hebben. U heeft ook
meteen het emailadres van de leerkracht. Via die weg, kunt u contact opnemen
bij vragen. De leerkracht is druk met het verzorgen van thuisonderwijs of de
opvang van kinderen op school en zal helaas niet altijd meteen uw vraag kunnen
beantwoorden. We vragen uw begrip hiervoor.
Voor dringende zaken is school op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar.
Als u geen laptop, tablet of computer heeft waarvan uw kind gebruik kan
maken, bestaat de mogelijkheid om een laptop van school te lenen. Neem
hiervoor telefonisch contact op met school. We hebben er helaas niet genoeg
voor iedereen dus vragen wij u hier alleen gebruik van te maken, als u niets
anders kunt regelen.
Voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen en voor
kwetsbare kinderen verzorgen de scholen noodopvang op schooldagen. Als in
een gezin één ouder/verzorger een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek de
kinderen/het kind zoveel mogelijk zelf op te vangen. U moet uw kind telefonisch
aanmelden als deze in aanmerking komt voor noodopvang.
Wij hebben vandaag het leerlingenvervoer geïnformeerd over de sluiting van
de school. U hoeft uw kind dus niet af te melden. Als u toch gebruik wilt maken
van het vervoer i.v.m. noodopvang, moet u zelf hierover contact opnemen met
de vervoerder.
We beseffen dat de komende periode ook veel van u als ouder/verzorger zal
vragen. Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Neem contact op met school.
Samen staan we sterk!
Met vriendelijke groet,
Namens Team SBO De Wissel
Jacqueline van Dongen & Ilse van Rijen

