Beste ouders
Ook u zult onaangenaam verrast zijn geweest dat ook de basisscholen moeten sluiten.
De reden hiervoor is dat ze op deze manier ouders willen verplichten om thuis te blijven omdat zij op
hun kinderen moeten passen. Begrijpelijk want er zijn te veel mensen tegelijkertijd in de winkels, op
straat en familiebezoeken.
Gelukkig zijn er bij ons op school weinig kinderen geweest met klachten en wij vinden het dan ook
zeer spijtig wanneer de kinderen zoveel onderwijstijd missen.
Wij kunnen dat echt merken dat de kinderen na een lange tijd niet naar school te zijn geweest een
achterstand op lopen. U wil dit niet en wij willen dit ook niet.
We zijn daarom plannen aan het maken om die achterstand zo klein mogelijk te laten zijn.
WE HEBBEN ECHTER HIERBIJ UW HULP NODIG!!!
Wij willen u dan ook vragen om goed contact met ons te houden.
Leerkrachten proberen u zo goed mogelijk te informeren via de groepsapp. Heeft u zich nog niet
aangesloten, laat het ons dan weten!
Daarnaast zullen leerkrachten soms gebruik maken van e-mail omdat lange teksten soms beter via
de e-mail gaan.
Zoals het plan nu is zullen we vanaf 4 januari leerlingen in kleine groepjes uitnodigen om naar school
te komen voor een instructie van de leerkracht. Zij krijgen uitleg én tevens opdrachten om deze thuis
verder te maken.
Het zou zo kunnen zijn dat alle leerlingen iedere dag voor 1 of meerdere uren naar school moeten
komen en dat de tijd waarop per leerling kan verschillen.
Hoe het er precies uit gaat zien gaat u nog zeker te horen krijgen.
Belangrijk is natuurlijk wel dat wanneer er iemand in uw gezin Corona heeft de kinderen dan NIET
naar school kunnen komen.
De leerkrachten zullen u informeren over het programma.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd dan wel op school is?

In Leiden is er een organisatie die ouders met een laag inkomen financieel kan helpen voor
schoolmiddelen, voor financieren voor sportclubs en culturele activiteiten.
Dit is de Stichting Leergeld.
Wanneer u denkt dat u hier een beroep op kunt doen moet u zich digitaal aanmelden. Zij nemen dan
contact met u op.
https://www.leergeld.nl/leiden/

Nogmaals zonder uw hulp gaat het niet. Laten we zorgen dat uw kind tijdens de lockdown zich toch
blijvend kan ontwikkelen.
Dus: wanneer u niet in de groepsapp zit: laat het ons weten. U mag de leerkracht voor vragen altijd
appen tussen 8.30-16.00.
Wanneer u een ander telefoonnummer hebt: laat het ons weten
Wil u regelmatig op uw e-mail kijken?

Ik wens u in deze bijzondere tijden toch hele goede dagen.
Blijf gezond en de allerbeste wensen voor 2021!
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