Nootdorp, 15 december 2020

Ouderbrief sluiting scholen vanaf 16 december tot en met 17 januari 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs
en de kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 opnieuw hun deuren moeten sluiten. De
sluiting geldt vooralsnog tot en met 17 januari 2021.
Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal
dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. Graag geven we u duidelijkheid over de
consequenties van dit kabinetsbesluit:
• alle kinderen blijven in beginsel thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in cruciale
beroepsgroepen en geen andere opvangmogelijkheid hebben.
• van 16 december tot en met 17 januari vindt afstandsonderwijs plaats. Uitgangspunt is: online wat
online kan, andere zaken worden uit- of afgesteld.
Schoolspullen mee geven naar huis
Vandaag krijgen alle leerlingen hun schoolspullen mee naar huis
(Chromebook , werkboeken, schriften, enz.).
Het thuiswerkprogramma kan gemaakt worden op de Chromebook,
computer, tablet, IPad, laptop of telefoon. De Chromebooks kunnen
thuis worden opgeladen met een Android oplader (de snoertjes zijn
eventueel online te bestellen.
Ophaalmoment schoolspullen voor leerlingen die vandaag thuis zijn
Sommige leerlingen zijn vandaag thuis vanwege ziekte, milde klachten, quarantaine of bezorgdheid.
Voor deze leerlingen is er vandaag na schooltijd een ophaalmoment van de schoolspullen.
• Leerlingen waarvan de achternaam begint met A t/m M mogen de schoolspullen ophalen van
15.15 tot 15.45 uur.
• Leerlingen waarvan de achternaam begint met N t/m Z mogen de schoolspullen ophalen van
15.45 tot 16.15 uur.
De leerlingen mogen de schoolspullen alleen ophalen als zij geen klachten hebben. Als de leerling ziek is
of klachten heeft, dan mag een ouder het ophalen mits deze ouder zelf geen klachten heeft en een
mondkapje draagt. Een ouder kan ook met een klasgenootje afspreken dat hij/zij de schoolspullen voor
de leerling meeneemt. Ook kunt u eraan denken om broertjes en zusjes van leerlingen die thuiszitten om
15.00 uur de schoolspullen te laten ophalen.
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Ophaalmoment voor leerlingen van de groepen 7 en 8
De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen vandaag thuisonderwijs en kunnen na schooltijd hun
schoolspullen ophalen op dezelfde tijden als hierboven genoemd.
Afstandsonderwijs
Veel ouders moeten thuiswerken en daarom hebben wij gekozen voor een lesprogramma dat de
leerlingen grotendeels zelfstandig kunnen maken zonder al te veel begeleiding.
De leerkrachten hebben hun best gedaan om een gevarieerd programma samen te stellen met creatieve
opdrachten, beweegmomenten en leervakken. Deze week wordt er afstandsonderwijs gegeven op
woensdag en donderdag. Dit zal een rustig programma zijn omdat wij begrijpen dat de leerlingen en
leerkrachten even moeten omschakelen. A.s. vrijdag stond er een margedag gepland. Op deze dag zijn de
leerlingen vrij en wordt er geen afstandsonderwijs gegeven.
Groepen 1 en 2:
De ouders van deze leerlingen krijgen iedere week een activiteitenbrief. In deze brief staan suggesties
voor activiteiten die u samen kunt doen of die u uw kind alleen kunt laten doen. De eerste brief wordt op
maandag 4 januari via La Posta gemaild.
Groepen 3 t/m 8
Het thuiswerk voor deze leerlingen wordt vanaf morgen klaargezet in het online platform LessonUp.
De inloggegevens zijn al meegegeven. Als u deze gegevens kwijt bent, stuur dan een mail naar de
groepsleerkracht. Elke ochtend worden nieuwe opdrachten klaargezet in LessonUp. Dit kunnen online
opdrachten zijn (bijvoorbeeld op Snappet), maar ook opdrachten in een werkboek of op papier. De
leerlingen kunnen vervolgens via LessonUp een foto van hun werk maken en naar de leerkracht versturen,
zodat de leerkracht op de hoogte blijft van hun voortgang. De handleiding voor het inloggen op LessonUp
is als bijlage toegevoegd aan deze brief.
Contact met de leerkrachten
U kunt de leerkrachten bereiken via de mail (een actuele maillijst is ook als bijlage toegevoegd). Het zou
kunnen dat een leerkracht ziek is, mail daarom voor de zekerheid beide duo-partners.
Noodopvang van leerlingen
Op de website van de Rijksoverheid staat het overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens de lockdown.
Als één ouder een cruciaal beroep uitvoert, verzoeken wij u om zelf de kinderen op te vangen als dit
mogelijk is.
Als beide ouders een cruciaal beroep uitvoeren en er echt geen andere opvangmogelijkheden zijn, stuur
dan een mail naar info@dewaterwilg.nl met de volgende informatie:
Voornaam kind

Achternaam kind

Kind zit in groep

Beroep van
ouder

Beroep van
ouder

Leerlingen die op school worden opgevangen moeten hun thuiswerkpakket, Chromebook en
eten/drinken meenemen naar school. Zij maken hetzelfde programma als de klasgenoten die
thuiswerken. Er is toezicht van leerkrachten. Deze leerlingen komen via de hoofdingang binnen. Wij
houden de normale schooltijden aan, inclusief de overblijf. Natuurlijk blijven kinderen, ouders en
personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.
Noodopvang woensdag 16 december
Heeft u morgen al noodopvang nodig? Stuur dan een mail naar info@dewaterwilg.nl vóór 18.00 uur met
bovenstaande informatie.
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Margedag vrijdag 18 december, géén noodopvang
Op vrijdag 18 december stond er al een margedag gepland. Op deze dag is er géén afstandsonderwijs en
géén noodopvang.
School telefonisch niet bereikbaar
Vanaf morgen zijn er nog maar twee of drie teamleden op school aanwezig om kinderen op te vangen
waarvan de ouder(s) behoren tot de vitale beroepen. Er is een rooster gemaakt zodat alle teamleden (die
gezond zijn) per toerbeurt aanwezig zijn.
Volgens de richtlijnen van het RIVM moet iedereen zoveel mogelijk thuiswerken. Dit geldt voor de
leerkrachten, maar ook voor de administratie en directie en daarom is de school telefonisch niet meer
bereikbaar. U kunt de administratie en directie wel bereiken via info@dewaterwilg.nl
Deze mail wordt vanaf thuis gelezen en beantwoord.
De leerkrachten zijn te bereiken via hun eigen mailadres van school (zie bijlage). Het zou kunnen dat een
leerkracht ziek is, mail daarom voor de zekerheid beide duo-partners.
Actuele informatie
Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen middels de brieven via La Posta. Deze brieven
worden ook op onze website geplaatst: www.dewaterwilg.nl
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met mij.
Tot slot
We verwachten nu dat de sluiting in ieder geval tot en met 17 januari zal duren, maar we weten natuurlijk
niet hoe de situatie er volgende maand uitziet. Met het beste voor onze leerlingen en medewerkers voor
ogen zullen we ook komende tijd voortdurend anticiperen op de actualiteit.
We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de uitdagende periode die voor ons
ligt zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het
afstandsonderwijs.
Via deze weg wensen we u ondanks de uitzonderlijke omstandigheden en alle beperkingen, mooie en
betekenisvolle feestdagen. Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
Karin Zwaveling (directeur)
Te bereiken op:
info@dewaterwilg.nl
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