Nieuwsbrief 16

15 januari 2021

Scholen weer open?
We houden net als u alle berichtgeving rondom de opening van het
basisonderwijs nauwlettend in de gaten. En net als u vinden wij het zeker
ook spannend hoe het zal gaan. Voor nu steken we jullie allemaal gewoon
weer een hart onder de riem! Zet’m op!
Opknappen van de school
In het jaar waarin u als ouder/verzorger de school nagenoeg niet ziet worden juist beide
gebouwen aangepakt. Op de locatie Meteoorlaan is al veel veranderd in de afgelopen tijd en nu
wordt ook de locatie Schelfhorst aangepakt. Onze conciërge André pakt deze tijd aan om de
bruine muren in de gangen wit te verven en ook de kapstokken krijgen een nieuwe kleur. De
start van een ware metamorfose van deze locatie!

Opvang leerlingen van ouders met een cruciaal beroep
Dat de lockdown ook voor het basisonderwijs verlengd gaat worden, is inmiddels een feit. De
vraag is alleen voor hoelang.Dit betekent dat de kinderen voorlopig nog thuiswerken en online
lessen zullen volgen.Als school zullen we zolang de lockdown duurt noodopvang blijven
verzorgen.
We zien dat het aantal aanvragen voor opvang aanzienlijk groter is dan tijdens de eerste
lockdown en ervaren dat wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen. Aangezien de meeste
leerkrachten al hun tijd nodig hebben om de online lessen (vorm) te geven, is het een enorme
uitdaging om de begeleiding bij de noodopvang georganiseerd te krijgen.

De mensen die de opvang verzorgen doen hun uiterste best de kinderen zo goed mogelijk te
helpen en te controleren of al het werk gemaakt is, echter dit is een immense en bijna
onmogelijke klus met zoveel kinderen.
Daarom doen we nogmaals het nadrukkelijke verzoek aan u allen om alleen gebruik te maken
van de noodopvang als het écht niet anders kan en minimaal één van beide ouders een cruciaal
beroep heeft.
De opvang is er elke schooldag. U kunt via deze nieuwe link  Inventarisatie opvang leerlingen
de opvang aanvragen tot en met 22 januari 2021 met de vraag als er iets verandert in de opvang
dit dan te mailen naar Kitty van Eijck; kile@scopescholen.nl
En als uw kind niet komt graag bellen naar de Schelfhorst Tel nr :
0172-435736 !
Bereikbaarheid school
Omdat de opvang van kinderen op de Schelfhorst is, zal er op de Meteoorlaan
vaak niemand aanwezig zijn. Mocht u school willen bereiken, bel dan naar het
nummer van de Schelfhorst. 0172-435736
Belangrijke data:
19 januari
28 januari
2 februari
8-12 februari
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Definitief adviesgesprekken groep 8

