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Agenda
24-12-2021
24-12-2021 t/m
09-01-2021
03-01-2021
26-01-2022

Studiedag; kinderen vrij
Kerstvakantie
Persconferentie
Studiedag; kinderen vrij

Lockdown
Op 3 januari zal blijken of de lockdown voor het basisonderwijs verlengd zal worden. Mocht dit het
geval zijn, dan spelen wij alvast in op de situatie door u de volgende informatie te verstrekken.
Uiteraard sturen wij nogmaals de informatie wanneer deze situatie werkelijkheid wordt.
Thuisonderwijs
Wanneer de lockdown verlengd wordt, starten wij op maandag 10 januari met thuisonderwijs.
Allereerst is er een ophaalmoment voor werkboeken en andere spullen en eventueel devices. We
communiceren tijdig wanneer deze ophaalmomenten plaatsvinden.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geven wij digitaal instructies en voorzien wij de kinderen
van werk. Op woensdag bereiden wij voor en verzorgen wij geen instructies. Wel is er een zelfstandig
werkprogramma, zodat de kinderen thuis wat kunnen oefenen. Op de woensdag nemen de
leerkrachten instructiefilmpjes op. Wij doen dit omdat niet alle ouders het voor elkaar krijgen om hun
kind(eren) op de gezette tijden te ondersteunen. Middels de filmpjes kunnen zij dit op andere tijden
doen. Ook is het voor de kinderen fijn om de uitleg terug te kunnen kijken. Op maandag 10-01 en
dinsdag 11-01 zullen we helaas nog geen instructiefilmpje paraat hebben.
Noodopvang
Uiteraard verzorgen wij ook noodopvang voor de ouders die een cruciaal/vitaal beroep hebben. Wilt u
alstublieft alvast een aanvraag doen indien u verwacht een beroep te moeten doen op de
noodopvang?
Wij horen ook de geluiden uit de media dat het voor sommige ouders niet meer te organiseren is. Wij hinken hier
op twee gedachten. Allereerst willen we graag hulp bieden aan ouders die niet binnen de voorwaarden vallen
voor noodopvang en wel een probleem hebben met werk, maar waar trekken we dan de grens? Ook moeten we
organisatorisch rekening houden met een grotere uitdaging, omdat de leerkrachten online les moeten geven.
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Aanvraag noodopvang:
- Welke dagen wilt u gebruik maken van de noodopvang?
- Op welke van de opgegeven dagen gaat uw kind naar de BSO? En welke BSO?
- Aangeven welke beroepen met eventuele werkgeversverklaringen.
Bijzondere omstandigheden
Wij benaderen sommige ouders om hun kind naar de noodopvang te sturen omdat de thuissituatie
daarom vraagt. U hoeft dit niet zelf aan te geven, deze kinderen zijn bij ons al bekend. Dit initiatief ligt
bij de school.
Voldoet uw aanvraag eigenlijk niet aan de voorwaarden maar heeft u wel een probleem? Neem
alstublieft contact op met de directie.decirkel@ogamstelland.nl.
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