Geachte ouder

De derde week van een tot nu toe ongekende situatie in onze scholen ligt achter ons, de
paasvakantie wenkt. Het zijn moeilijke, maar ook boeiende tijden waarin jullie met veel inzet
en creativiteit voor jullie kroost zorgen.
Met dank aan de digitale wereld ontplooien jullie een waaier aan didactische activiteiten,
werkvormen, nieuwe inzichten, ondersteuning en bemoediging van jullie kinderen.
In naam van onze leerlingen en hun leraars heel veel dank en waardering daarvoor!
Het zijn boeiende, maar zeker ook vermoeiende tijden. De coronacrisis is nog niet voorbij.
We zullen het dus nog een tijdje moeten volhouden. Blijf dus waken over je eigen
gezondheid en die van allen die je nabij zijn. Zorg goed voor jezelf. Dat is nodig om te
kunnen zorgen voor anderen, in het bijzonder voor jouw kind(eren).
Ongetwijfeld staat hun welbevinden centraal in de ondersteuning die je hen momenteel
aanreikt. Jullie doen beroep op hun kracht, maar hebben ook meer dan ooit oog voor hun
kwetsbaarheid.
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich
grieperig voelen). Als die optreden neem je contact op met de huisarts.
Tijdens de paasvakantie blijft de school dank zij de vrijwillige inzet van leraars en
medewerkers open voor de doelgroepkinderen. Er gaan geen lesactiviteiten door, dus ook
niet via ons online oefenplatform Kweetet.
Momenteel is het nog onduidelijk of de lessen al dan niet hervat worden na de paasvakantie.
In elk geval is het zo dat er vanaf maandag 20 april nieuwe leerstof wordt aangeboden.
Indien de lessen nog een tijd opgeschort worden gebeurt dit (meestal) digitaal. Indien de
lessen heropgestart worden, dan wordt er weer lesgegeven op de gebruikelijke manier.
Nu mag er eerst de riem een tijdje af! Paasvakantie!
Graag wens ik jullie allen een Zalige Pasen, een goede gezondheid en een rustgevende
paasvakantie met veel 'licht', 'leven' en verbinding!
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