Voorburg, 16 maart 2020

Betreft: Corona update

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wat een andere activiteit vandaag in onze scholen. Geen leerlingen in onze lokalen - vrijwel iedereen
heeft in opvang kunnen voorzien – maar collega’s die druk waren met het in orde brengen van
noodpakketten en die aan het oefenen zijn met software ter ondersteuning van het afstandsleren.
Fijn dat we er met elkaar de schouders onder zetten om de Corona-curve af te platten:
https://nos.nl/op3/artikel/2327075-dit-is-de-allesbepalende-lijn-in-de-coronacrisis.html
en dit nare virus zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren. Dat dit moment de
geschiedenisboeken in zal gaan is duidelijk. In 1973 sprak een premier (Den Uyl) ‘het volk’ voor het
laatst toe via de televisie. Ik ben benieuwd!
Vandaag krijgt u een mail van de directie van de school van uw kinderen (veelal gevolgd door een
mail van de leerkracht) met hierin informatie hoe wij morgen de distributie van de leermiddelen voor
het afstandsleren willen organiseren. (Of die mail heeft u misschien al gekregen). We gaan er van uit
dat het voor vrijwel iedereen lukt om zelf het noodpakket op te halen en ook de
gebruikersovereenkomst te tekenen wanneer u gebruik wil maken van een Chromebook voor uw
kind in groep 5 t/m 8. Mocht dit ophalen onverhoopt niet lukken, neem dan contact op met de
school.
Ook morgen vangt de school leerlingen op van ouders die beiden werken in vitale sectoren. Graag
aan de school doorgeven wanneer u hier een beroep op wil doen. Het gaat om opvang tijdens
schooltijden. Opvang na school (of zelfs 24-uurs opvang) kan georganiseerd worden met
kinderopvangorganisaties ook wanneer u hier normaalgesproken geen opvang afneemt. (Check
hiervoor de contactgegevens op de schoolwebsite).
We willen u vragen morgen de tijdslots in acht te nemen en gepaste afstand te bewaren tot elkaar.
Verder wens ik u veel succes en plezier bij het begeleiden van uw kind vanuit huis. Wellicht raakt u
wel aangestoken door een ander virus: ‘De lol in het lesgeven!’ Ik wil in elk geval kwijt heel trots te
zijn op onze teams die veelal uit hun comfortzone stappen en spannende eerste stappen zetten in
onderwijs op afstand. Laten we hen aanmoedigen en complimenteren met alle stoere stappen die
hierin gezet worden. Dat dit gepaard zal gaan met vallen en opstaan staat buiten kijf! Een prachtig
voorbeeld voor u en onze kinderen: je blijft een leven lang leren en fouten maken mag, want daar
leren we het meeste van!
Hartelijke groet,
Liesbeth Augustijn
Bestuurder

