Ridderkerk, 19 januari 2021

Betreft:  Verlenging schoolsluiting van 25 januari tot 8 februari
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, heeft het kabinet op basis van het advies van het Outbreak
Management Team (OMT) besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8
februari 2021 gesloten blijven. De landelijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden
en vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening te kunnen garanderen.
De veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.
Dit betekent dat we het afstandsonderwijs, zoals we dit nu uitvoeren, tot die datum continueren.
Opvang onder schooltijd vanaf 25 januari
Onze school zal onder schooltijd noodopvang bieden aan kwetsbare kinderen en aan kinderen,
waarvan één van beide ouders werkzaam is in de cruciale sector. We verzoeken u nogmaals - ook
wanneer u werkzaam bent in deze sector - eerst in het eigen netwerk navraag te doen.
Zo houden we de druk op de noodopvang zo laag mogelijk en kunnen we plaatsen beschikbaar
houden voor noodsituaties. Er zijn ook deze week dagelijks heel veel kinderen op school.
Mocht dit echt niet lukken, dan proberen we passende noodopvang op school te organiseren.
Ter verduidelijking:
- Noodopvang bestaat uit het houden van toezicht en het geven van begeleiding bij het werk
onder schooltijd voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders werkzaam in de cruciale
sector, waarbij geen opvang in het eigen netwerk mogelijk is.
- Leerkrachten die in de noodopvang staan, zijn die dag niet beschikbaar voor hun groep,
kunnen geen uitleg geven, lessen voorbereiden en/of werk nakijken.
Heeft u onder schooltijd opvang nodig op uw werkdagen, omdat u in een cruciaal beroep werkzaam
bent en kunt u zelf echt geen opvang organiseren? Vult u dan dit formulier  in, wilt u voorgaande link
gebruiken? Als u deze week ook gebruik maakt van de noodopvang, graag het formulier voor
aanmelding van 25 januari t/m 5 februari opnieuw invullen.
Voor meerdere kinderen in één gezin, graag per kind invullen, dus de link meerdere malen
gebruiken. U kunt het Google formulier invullen tot woensdag 20 januari 17.00 uur. Zo hebben we
voldoende tijd om de noodopvang zo goed mogelijk te organiseren.

Wij hanteren ook deze periode strenge richtlijnen voor de aanmelding:
1. Aanmeldingen na woensdagmiddag 20 januari 17.00 uur worden individueel bekeken en wel
of niet gehonoreerd.
2. Vanwege het hoge aantal aanmeldingen in de afgelopen weken, verzoeken wij u om voor
niet meer dan drie dagen per week noodopvang aan te vragen. Zo is er ook ruimte voor
andere kinderen.
Zonder tegenbericht van de directeur kunt u ervan uitgaan, dat uw zoon of dochter na aanmelding
op de schooldagen onder schooltijd op school wordt opgevangen.
Toetsperiode
In de maanden januari en februari worden elk schooljaar de midden toetsen afgenomen. Deze
toetsen worden in groep 3 t/m 7 nu waarschijnlijk, na 2 weken onderwijs, in maart afgenomen om te
bepalen hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling. Voor de leerlingen uit groep 8 zal dit moment
te laat zijn om te benutten voor het definitieve schooladvies. De toelichting van de leerkracht en de
informatie in het onderwijskundig rapport wordt nu dubbel belangrijk voor het te geven advies VO.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief van 13 januari.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de leerkracht via Social Schools.
Gaan de vragen over de opvang onder schooltijd? Neemt u dan contact op met directeur Nel van
den Herik.
Heeft u vragen over de Kinderopvang? Neemt u dan contact op met SKR.
We moeten opnieuw volhouden en afwachten of de scholen echt weer opengaan op 8 februari.
We wensen u veel succes met het organiseren van werk en thuisonderwijs!

Met vriendelijke groet, namens het team,
Nel van den Herik

