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Onderwijs op afstand

Zoals u wellicht heeft vernomen dit weekend
van minister Slob, zullen de basisscholen
vanaf maandag 8 februari weer open gaan.
Wij zijn hier ontzettend blij mee en hopen
alle leerlingen volgende week weer in goede
gezondheid te zien.
Wat dit betekent voor onze school en welke
extra maatregelen zullen gelden, hoort u in
de loop van deze week. Morgen is er overleg
met de directeuren van SCIO (voorheen
Talent), waarna er SCIO-breed afspraken
zullen worden gemaakt.
Studiedagen 18 en 19 februari
VERPLAATST
Zoals wij u begin vorige week hebben bericht
via ouderportaal, hebben we besloten om de
studiedagen (18/19 februari) te verplaatsen
naar donderdag 4 en vrijdag 5 februari.
Dit om te voorkomen dat, wanneer de
scholen open gaan op 8 februari, leerlingen
niet na anderhalve week school weer 2
dagen vrij zijn.
Op 4 en 5 februari zal er dus geen online les
zijn. Wel verzorgen de leerkrachten zinvolle
activiteiten/bezigheden waar leerlingen mee
aan de slag kunnen gaan. Dit is geen
verplichting.
Voor ouders met een cruciaal beroep geldt
dat wanneer zij een contract hebben met een
kinderopvangorganisatie, zij bij deze locatie
een aanvraag kunnen doen voor noodopvang
tijdens deze studiedag(en).

Heeft u geen contract met een
kinderopvangorganisatie en lukt het niet om
zelf opvang te regelen vanwege een cruciaal
beroep? Dan kunt u gebruik maken van de
noodopvang op de Gravenstraat. Als u
hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangen
wij graag uiterlijk dinsdagochtend 2 februari
een e mail, zodat wij zicht hebben op het
aantal kinderen. Het e mailadres is
j.van.emst@talenthoorn.nl,. Onze hoop is dat
de groep zo klein mogelijk is, zodat zoveel
mogelijk leerkrachten de studiedagen kunnen
bijwonen.
Mocht uw kind(eren) niet aanwezig zijn op
18 of 19 februari omdat u al andere plannen
had gemaakt, dan verzoeken wij u dit door
te geven aan de leerkracht van uw
kind(eren) via ouderportaal.
Nieuwe leerlingen
De tijd breekt weer aan dat ouders van
peuters op zoek gaan naar een basisschool.
Op dit moment kunnen de meespeelochtenden, waar ouders met hun peuter de
sfeer kunnen proeven, (nog) geen doorgang
vinden i.v.m. de maatregelen.
Ook de informatieavond is gecancelled.
Voor een school zijn de eigen ouders de
beste ambassadeurs. We hopen dat u dit ook
voor ons bent!
Daarom de vraag aan u als ouder…weet of
kent u, vanuit de omgeving of
kennissenkring, ouders van jonge kinderen
die op zoek zijn naar een basisschool?
Wilt u hen dan attenderen op de
mogelijkheid om informatie bij ons in te
winnen.
Er is een (virtuele) rondleiding en gesprek
mogelijk waarin we alles over onze school en
aanpak vertellen.
Aanvragen voor (virtuele) rondleiding en
gesprek kunnen via m.overboom@talenthoorn.nl
of bellen naar 0229-21 42 84.

