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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren is bekend worden dat Nederland in lock-down gaat en ook tot en met 18 januari de Paulusschool
gesloten is. Daarom informeren we jullie met deze extra nieuwsbrief over een aantal belangrijke zaken.
We hopen dat we de eerste vragen die jullie als ouders hebben, met deze extra nieuwsbrief kunnen
beantwoorden.
Carina

Vrijdag informatie over onderwijs op afstand
Het sluiten van de school kwam onverwacht. Er wordt dan ook vanuit de onderwijsraad geadviseerd om de
komende dagen te gebruiken om het onderwijs op afstand goed te organiseren. Dat is waar we als team
vanaf morgen mee aan de slag gaan. Aanstaande vrijdag ontvangen jullie hier via Parro verder bericht over.

Lespakket komende dagen
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag een werkpakket mee waar ze de komende dagen aan
kunnen werken.

Communicatie met school
Vanwege het sluiten van de school is het belangrijk om te laten weten hoe we contact houden met jullie.
Tot aan de kerstvakantie is de school telefonisch in ieder geval bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Daarnaast zijn de leerkrachten op hun werkdagen per mail of via Parro bereikbaar.
Vanwege de beperkte telefonische bereikbaarheid in de komende periode maken we naast het gewone
telefoonnummer van school gebruik van een extra nummer waarop Erik Berns bereikbaar is. Jullie kunnen
dit nummer, met uitzondering van de kerstvakantie, bellen tussen 8.00 – 16.30 uur.
Extra telefoonnummer: 06-12296873

Noodpvang kinderen onder schooltijd
Vanaf woensdag organiseren we op school onder lestijd noodopvang. Deze is komende week op woensdag,
donderdag en vrijdag beschikbaar. Na de kerstvakantie start de opvang onder schooltijd weer op 4 januari.
We streven ernaar om de leerkrachten zoveel mogelijk onderwijs op afstand te laten verzorgen. Dat
betekent dat we jullie vragen om alleen in uiterste nood gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Algemene informatie over de opvang onder de lestijd:
-

-

We verzorgen opvang voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben en die geen
mogelijkheid hebben om hun kind op een andere manier op te vangen. Wat vitale beroepen zijn, is
te lezen op: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl
Een andere voorwaarde voor opvang op school is, dat het kind géén corona gerelateerde klachten
heeft. Hiermee bedoelen we verkoudheidsklachten of koorts. Dit hanteren we strikt.

Wat moet je doen als je opvang nodig hebt tijdens schooltijden in de periode t/m 18 januari:
-

Stuur minimaal 24 uur van te voren een mail naar: evelien.kraaij@kansenkleur.nl
In het verzoek voor opvang schrijf je het beroep en welke dagen het betreft.

Wat moet je doen als je opvang van de eerste stap wilt aanvragen ( voor/na schooltijd, vakantie )
-

Het is belangrijk om hiervoor 24 uur van te voren aan te melden bij de Eerste stap. Informatie
hierover is te vinden op de website van de Eerste Stap of in de brief die later vandaag door de
eerste stap verzonden wordt.

Gezellige afsluiting 2020
Vandaag was het dan zomaar de laatste schooldag van 2020. Onder het genot van een kerstkransje keken
we naar de kerstvideo die door de kerstwerkgroep was gemaakt. Zo hebben we met de kinderen er een
goede en gezellige afsluiting van gemaakt.
We wensen jullie, ondanks de huidige situatie, allemaal een goede en gezonde vakantie toe en kijken uit
naar het weerzien in het nieuwe jaar.
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