Woensdag 13 januari 2021

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
Maandag 25 januari. Belangrijke
vraag of de basisscholen weer
open gaan.

see further for English

Onderwijs blijft voorlopig op afstand
Op de persconferentie van dinsdag 12 januari werd bekend gemaakt dat de scholen mogelijk 25
januari weer open gaan. Er werd echter ook een grote slag om de arm gehouden waardoor het ook
1 of 8 februari zou kunnen worden.
Daar hopen wij volgende week meer over te horen vanuit de overheid.
Tot die tijd gaan wij er van uit dat het nog een poosje gaat duren.
Dat betekent dat wij het onderwijs blijven verzorgen zoals wij dat nu doen.
De meeste kinderen krijgen online onderwijs en een kleine groep kinderen wordt op school
opgevangen.
De opvang op school verzorgen wij voor twee groepen leerlingen.
De eerste groep bestaat uit leerlingen waarvan wij het belangrijk dat zij op school komen omdat wij
vinden dat zij thuis onvoldoende begeleiding kunnen krijgen van hun ouders. Dat kan bijvoorbeeld
te maken hebben met de taal die thuis wordt gesproken.
De andere groep kinderen zijn kinderen van ouders met vitale beroepen. Deze ouders moeten
buitenshuis werken en kunnen niet thuis voor hun kind zorgen.
De leerlingen die wij hebben opgevangen uit de eerste groep zullen wij opnieuw opvangen vanaf
maandag 18 januari. De ouders van deze kinderen hoeven geen actie te ondernemen.
De ouders die opvang nodig hebben omdat beide ouders een vitaal beroep hebben moeten
opnieuw een aanvraag doen voor de periode vanaf 18 januari. Enkele ouders hebben dat
inmiddels al gedaan.
Wij hebben niet onbeperkt plaats voor leerlingen omdat de leerkrachten allemaal thuis online les
geven. De opvang wordt verzorgd door onze onderwijsassistenten en vakleerkrachten.
Komt er nog een moment om schoolwerk op te halen?
Dat kan per groep verschillen. U wordt door de leerkracht van uw kind hierover geïnformeerd.
Zijn er nog Chromebooks beschikbaar?
Nee, helaas niet meer. Wij hebben er 80 uitgeleend en de overige 40 hebben wij op school nodig
voor de leerlingen die wij opvangen.
Laten we ons allemaal houden aan de regels die de overheid, in het belang van ons allemaal,
heeft vastgesteld. Alleen zo krijgen we Corona eronder en kunnen we over een poosje weer
normaal doen.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur

Education remains at a distance for the time being
At the press conference on Tuesday, January 12, it was announced that the schools may reopen
on January 25. However, there was also a big blow to the arm, so that it could also be February 1
or 8. We hope to hear more about this from the government next week. Until then, we assume that
it will take a while. This means that we will continue to provide education as we do now.
Most children receive online education and a small group of children are cared for at school.
We provide care at school for two groups of students.
The first group consists of students of whom we think it is important that they come to school
because we believe that they cannot receive sufficient guidance from their parents at home. This
may, for example, have to do with the language spoken at home.

The other group of children are children of parents with vital professions. These parents have to
work outside the home and cannot take care of their child at home. We will take care of the pupils
we have received from the first group from Monday 18 January. The parents of these children do
not need to take any action.
The parents who need childcare because both parents have a vital profession must apply again for
the period from 18 January. Some parents have already done so.
We do not have unlimited space for students because the teachers all teach online at home. The
care is provided by our teaching assistants and subject teachers.
Will there be a moment to pick up schoolwork?
This can differ per group. You will be informed about this by your child's teacher.

Are there any Chromebooks available?
No, unfortunately not anymore. We have lent 80 of them and we need the other 40 at school for
the students we receive.
Let us all abide by the rules that the government has established for the benefit of all of us. This is
the only way to get Corona under it and to be back to normal in a while.
Sincerely, Antoine Peters, principal

