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Elspeet, 13 januari 2021

Betreft: de verlenging van scholensluiting.
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van de Da Costaschool
N.a.v. de persconferentie van gisterenavond het volgende:
U heeft ongetwijfeld gehoord dat de schoolsluiting voor het basisonderwijs (minimaal) wordt
verlengd tot 25 januari. Dit is afhankelijk van het onderzoek naar verspreiding van de Engelse
mutatie van het virus en de besmettelijkheid onder kinderen daarvan.
Hoewel begrijpelijk en nodig, duurt de situatie van het thuisonderwijs en afstandsleren voort.
Hiermee is er een blijvende impact op alle gezinnen en leerkrachten.
We benoemen ook deze keer dat het onmogelijke niet verwacht kan worden; niet van ouders,
niet van de leerkrachten en niet van kinderen. Wel gaan we er (samen) voor en slaan we ons er
(samen) weer doorheen. Het primaire proces (onderwijs aan de kinderen) heeft de hoogste
prioriteit.
Nu het schooljaar vordert en het nog onzeker is of 25 januari ook echt het einde van de Lockdown zal zijn, zullen we met voortschrijdend inzicht moeten werken en handelen.
In deze periode worden gewoonlijk in groep 3 t/m 8 de toetsen van het leerlingvolgsysteem
afgenomen, gevolgd door het rapport en de oudergesprekken. Als school staan we nu voor de
uitdaging om binnen die onzekerheid rondom de duur van de Lock-down verstandige keuzes te
maken. Dit vraagt om intern overleg. Dat overleg vindt deze week plaats. De directeuren van
CNS hebben vanochtend een extra corona overleg. Hierbij komt ook de voortzetting van het
afstandsonderwijs aan de orde.
De leerkrachten hebben intussen het afstandsonderwijs vorm gegeven. Zij geven, afhankelijk van
de leeftijdsgroep, ondersteuning van de lessen en onderhouden contact met de kinderen. Zij gaan
verder met deze werkwijze en informeren u o.a. via Klasbord over de organisatie en
bijzonderheden.
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met ‘meet’. De kinderen en leerkrachten kunnen dan elkaar
zien en de leerkracht kan dan uitleg geven aan de leerlingen. Sommige groepen waren hier al
mee bezig maar vanaf nu willen we dat gaan doen vanaf groep 4.
Voor groep 4 en 5 zal ‘meet’ gebruikt worden voor contact en voor vakken 'waar nodig'.
In de groepen 6 t/m 8 proberen we dat dagelijks te doen (drie kwartier per sessie).
Voor de ouders en leerlingen van groep 1 t/m 5 het volgende:
Aanstaande vrijdagmorgen, 15 januari kunt u de spullen voor de komende periode door uw
kind(eren) laten ophalen.(bijv. werkbladen, werkboeken, schriften, enz.).
De leerkracht legt het materiaal klaar op de tafel of stoel van uw kind.
Dit geldt voor groep 1 t/m 5. De kinderen mogen naar binnen om de spullen op te halen. Wilt u
als ouder buiten blijven staan. Mocht u een vraag hebben, wacht dan even tot het ‘rustig’ is en
loop met mondkapje op naar de desbetreffende leerkracht.
U hoeft die spullen niet zelf op te halen; ook anderen (buren, vrienden) mogen de spullen
ophalen.

Wilt u s.v.p. voor elk kind zelf een tas meenemen? En wanneer uw kind in groep 1 zit, wilt u
dan ook het geleende prentenboek weer meegeven? Uw kind mag dan weer een nieuw
prentenboek uitkiezen.
Om ervoor te zorgen, dat het niet te druk wordt met komende en gaande ouders, willen we het
ophalen van de spullen spreiden over de morgen. Dat gaat zó: (op tijd en achternaam) (Lukt “uw
tijd” niet goed, dan graag onderling ruilen…)
Vrijdagmorgen, 15 januari
van 10.00 - 10.45 uur: leerlingen van wie de achternaam van het kind begint met A t/m H;
van 10.45 - 11.30 uur: leerlingen van wie de achternaam van het kind begint met I t/m P;
van 11.30 - 12.15 uur: leerlingen van wie de achternaam van het kind begint met Q t/m Z.
Volgende week worden in alle groepen de onderstaande Bijbelverhalen verteld:
Dinsdag: Johannes de Doper (Matt. 3 en Luc. 3)
Woensdag: De eerste discipelen (Joh. 1)
Donderdag: De bruiloft te Kana (Joh.2)
De toegang en organisatie van de noodopvang
U heeft dit ongetwijfeld vernomen in het landelijke nieuws dat de druk op de noodopvang
toeneemt vanwege cruciale beroepen als vanwege thuissituaties. We zien dat de mogelijkheden
en ‘kans-ongelijkheid’ verschilt bij gezinnen, maar we zien ook dat er soms verschillende keuzes
worden gemaakt door werkgevers.
Het is belangrijk om te blijven benoemen dat het gaat om noodopvang. Immers noodopvang
vraagt om haal- en brengbewegingen, de inzet en dus aanwezigheid van leerkrachten en
onderwijsassistenten. We willen u er daarom nogmaals op wijzen dat bij aanmelding er sprake
moet zijn van noodopvang; dat u een vitaal beroep heeft en daadwerkelijk op locatie elders (dan
thuis) moet werken.
Er is dus in beginsel alleen ruimte voor noodopvang als u niets anders kunt regelen/organiseren
en dat kan per week en dag verschillen. We begrijpen dat het water in sommige gezinnen tot de
lippen staat. Bij grote nood en in bijzondere omstandigheden overleggen we uiteraard. We kijken
dan wat we kunnen betekenen.
Alles op een rijtje:
We vragen alle ouders – voordat zij een beroep doen op de noodopvang – na te gaan of zij
daadwerkelijk vallen onder een cruciaal beroep. Zie daarvoor: Overzicht cruciale beroepen
tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Hebben beide ouders (of bij
een eenoudergezin uiteraard een ouder) een vitaal beroep en kan er niet thuis worden gewerkt of
oppas geregeld worden, geeft u dan door op welke dagen u noodopvang nodig heeft.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot slot: we wensen elkaar alle goeds en Gods zegen toe voor de komende periode en hopen dat
we alles zo goed als mogelijk kunnen organiseren voor “onze kinderen,” waarbij ongetwijfeld
geduld en onderlinge waardering belangrijk is.
We informeren u steeds als daartoe aanleiding is. Begin volgende week in elk geval i.v.m. de
laatste besluiten voortkomende uit de verschillende overleggen.
mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Albert Magré
Da Costaschool Elspeet

