Lunteren, 16 maart ‘20
Betreft: Voortgang onderwijs
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren heeft u van ons een schrijven gehad met betrekking tot het besluit van het kabinet
dat in ieder geval vanaf vandaag maandag 16 maart tot maandag 6 april onze scholen en
peuterspeelzaal gesloten zijn.
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt geadviseerd sociale
contacten indien mogelijk te vermijden. Denk hierbij ook aan afspraken van kinderen
onderling.
Vanmorgen zijn we als MT’s van de drie scholen bij elkaar gekomen en hebben we de
volgende afspraken gemaakt:
Het kabinet vraagt extra aandacht voor het opvangen van kinderen van ouders die werkzaam
zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. We zien duidelijk het belang
ervan en vandaag en morgen zorgen we zelf voor de opvang. Vanaf woensdag zal het centraal
geregeld worden vanuit de gemeente (veiligheidsregio). Mocht dat niet lukken dan regelen
we het zelf en worden de kinderen vanaf woensdag binnen de eigen Vereniging opgevangen.
Mocht het u dus niet lukken om uw kinderen thuis opvang te bieden en ook niet via uw
sociale netwerk dan kunt u mailen met juffrouw Groeneveld: a.groeneveld@smdb-lunteren.nl
Het is de komende tijd van belang dat kinderen thuis werken aan de voortgang van het
onderwijs. We verwachten van u dat u de kinderen hierbij stimuleert en ondersteunt.
Structuur is belangrijk voor een kind en we hanteren een richtlijn van twee uur per kind per
dag voor schoolwerk. Groepen 3 en 4 kunnen het werk aanvullen met (stil)lezen. Via de
groepsleerkrachten wordt u daar morgen verder over geïnformeerd. We starten vanaf
woensdag als scholen met onderwijs op afstand.
De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 en 2 ontvangen tips, activiteiten en
links om te weken aan doelen van de leerlijn uit deze periode. We willen u vragen daar
spelenderwijs aandacht aan te geven.
De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen dinsdagmiddag 17
maart tussen 13.00u. -15.30u de benodigde boeken en werkboeken ophalen. Graag een tas
meenemen om materialen mee te kunnen nemen. De kinderen ontvangen per mail een
weekplanning. Het zal voornamelijk gaan om de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend)
lezen. Mocht u thuis geen computer, laptop of tablet hebben dan kunt u dat laten weten bij
de groepsleerkracht. De oudste uit het gezin op school ontvangt dan een Chromebook in
bruikleen van school. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op dinsdagmiddag de materialen op
school te halen, neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Ook voor de Plusklas ligt
er werk klaar op de Plusklas in de Bron.

De leerkrachten werken vanaf woensdag op hun werkdagen thuis. U kunt hen bereiken via
Parro en mail. Mocht u hen telefonisch willen spreken doe dan een belverzoek.
We vragen u verder om onze berichtgeving vanuit de scholen en peuterspeelzaal de komende
tijd goed te blijven volgen. We hopen dat de kinderen met deze genomen maatregelen toch
stappen kunnen maken in het leerproces.
De meest geplande afspraken met leerkrachten of externen zullen niet doorgaan en opnieuw
worden ingepland. Nu al willen we u laten weten dat de Paasvieringen in de kerk van de
scholen niet doorgaan.
We wensen iedereen veel sterkte toe en bidden om kracht en wijsheid. Vooral voor hen die
werkzaam zijn in de zorg en in ziekenhuizen.
We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en we vertrouwen op uw
medewerking en uw begrip voor deze besluiten.
Met vriendelijke groet,
Albert van der Blom
Henk Drost

