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Nieuws van school
Gieterveen, 16 maart 2020,

Beste ouders/ verzorgers,

De komende periode is uw kind noodgedwongen thuis, omdat het hele land wordt geteisterd
door het corona-virus. Een bijzondere en bizarre situatie. De afgelopen dagen bent u hierover
geïnformeerd door het stafbureau. De komende tijd zullen wij u informeren over de aanpak
vanuit school.
Het is belangrijk dat uw kind zich ook in deze situatie blijft ontwikkelen. Daarom zijn we bezig
met het voorbereiden van een lesprogramma voor uw kind om thuis aan te werken. We zijn
aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. U krijgt daarover
woensdagmorgen informatie en een planning met leerstof waaraan uw kind kan werken. Om
met de leerstof aan het werk te gaan, hebben de kinderen een laptop of tablet nodig. Mocht u
niet in het bezit zijn van zo’n apparaat, wilt u ons dat laten weten. Dan gaan we kijken
hoe wat we dat anders kunnen organiseren. We horen het graag van u.
Opvang op school
Wanneer u werkzaam (beide ouders) bent in een vitale functie, kunt u een beroep doen op de
opvangmogelijkheid op school. De school is open voor de opvang van uw kinderen. Iedere
dag zullen er leerkrachten aanwezig zijn om uw kind(eren) op te vangen. De kinderen kunnen
dan de thuisopdrachten maken, buiten spelen en samenspelen. Deze opvang is tijdens de
schooltijden. 8.30 – 12.00 en 13.15 – 15.15. De voor- tussen- en naschoolse opvang moet u
zelf regelen.
Graag horen wij z.s.m. wie er gebruik wil en gaat maken van deze mogelijkheid. Dan
weten we hoeveel kinderen er komen en wat dat betekent voor de organisatie van de opvang.
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We willen er namelijk voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen bij elkaar op één plek
zijn.
Ik hoop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er weer nieuws is hoort u dat
van ons.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team
Annemie Pathuis.
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