Informatie over de gefaseerde opstart op maandag 11 mei
Beste ouders en verzorgers,
Zoals u gisterenavond heeft kunnen horen gaan de scholen op 11 mei na de meivakantie weer
beginnen. Ons bestuur heeft vanmorgen met andere schoolbesturen van onze regio overleg gehad
om tot een eenduidige vorm te komen voor de periode van 11 mei tot de volgende persconferentie
op 20 mei, waarvan we verwachten dat de scholen weer integraal zullen gaan draaien.
Het volgende model is door de bestuurders voorgeschreven:
•
•
•
•

De klassen worden gesplitst
Een helft krijgt les op de maandag en donderdag
De andere helft krijgt les op de dinsdag en vrijdag.
De woensdagen is er geen les en kunnen de kinderen thuis aan huiswerk werken.

Tijdens de schooldagen volgt uw kind een continurooster tot 14.00 uur.
Uw kind eet met de leerkracht in de groep en gaat vervolgens nog een kwartier buitenspelen onder
leiding van de BSO medewerkers en medewerkers die geen groep hebben maar wel op deze dag
werken. Om 14.00 uur zijn de kinderen weer vrij.
Groepen krijgen een eigen toegang toegewezen.
We zullen de groepen indelen op basis van alfabetische volgorde zodat broertjes en zusjes op
dezelfde dagen naar school gaan. Voor de combigroepen zal dat niet altijd lukken maar we doen ons
best.
Uit dit model blijkt dat de kinderen dus maar 2 dagen onderwijs zullen krijgen in plaats van iedere
dag zoal u gewend bent. Onze kinderen hebben wat de basisvaardigheden geen achterstand
opgelopen; wel hebben zij in deze periode andere vakken en het samenwerken gemist.
De bestuurders hebben ervoor gekozen om tijdens deze korte periode voorrang te geven aan het
pedagogische en sociale aspect en de mogelijkheid voor ouders om weer aan het werk te gaan. Het is
mogelijk dat de dagen waarop uw kind naar school komt niet overeenkomt met uw eigen werkdagen
maar het is voor ons niet mogelijk om daar bij het indelen rekening mee te houden. Het indelen van
broertjes en zusjes is gemakkelijker.
Om het programma na de meivakantie goed te kunnen invullen heeft een aantal scholen besloten
om morgen en overmorgen geen online lessen te verzorgen. Zo ook de Violier. De noodopvang gaat
wel door.
U krijgt van de leerkrachten de invulling van deze dagen en de dagen waarop uw kind welkom is op
school. Nadere informatie ontvangt u morgen of overmorgen.
Vast een fijne vakantie!

