Uithoorn, 16 maart 2020

Betreft: Corona-pandemie

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Vandaag zijn de leraren van de school van uw kind(eren) druk bezig geweest met het organiseren van
onderwijs op afstand.
De leerkrachten onderzoeken hoe en op welke manier zij het beste kunnen zorgen voor zo min
mogelijk leerachterstanden bij de leerlingen, maar realiseren zich ook dat thuisonderwijs, in welke
vorm dan ook, niet te vergelijken is met het onderwijs dat op school gegeven wordt.
Het doel is om woensdag de structuur en het aanbod klaar te hebben, zodat uw kind thuis ook kan
werken aan (bepaalde) schoolvakken. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht van uw
kind(eren).
De leerkrachten zijn tijdens hun werkdagen enkel via de mail bereikbaar en kunnen korte,
eenvoudige vragen, via de mail beantwoorden. Ik wil hierbij een beroep op u doen om de vragen te
beperken tot het hoogst noodzakelijke.
Voor die leerlingen die niet in het bezit zijn van een computer of laptop is de school bereid om onder
specifieke voorwaarden een laptop uit te lenen. Een aanvraag om een laptop van school te kunnen
lenen kunt u bij de directeur van de school indienen. De directeur bekijkt of u ervoor in aanmerking
komt.
Ook is er vandaag een start gemaakt met de inventarisatie van de ouders/verzorgers die werkzaam
zijn in een zogenaamd cruciale beroep en die een beroep moeten doen op opvang. Hiervoor heeft u,
of krijgt u, een aparte mail, waarin u een aantal vragen wordt gesteld.
Met de uitkomsten van deze inventarisatie zullen we met de kinderopvang en andere partners een
passend aanbod proberen te organiseren.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school en/of
ondergetekende.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Mogens Domela Nieuwenhuis
Directeur-bestuurder
domela@wijzeraandeamstel.nl
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