Thuisonderwijs
Herkingen, 28 januari 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij informeren wij u over aanvullende maatregelen en voorzieningen die we als school willen treffen. Het
coronavirus lijkt de wereld te regeren, we weten echter dat er een God is in de hemel die deze aarde regeert
en ook dit in Zijn hand heeft. Dat geeft ons vertrouwen. We wensen u dan ook allereerst Zijn nabijheid en
ondersteuning toe in alles wat op u als ouders afkomt.
We merken dat er veel informatiebronnen zijn. Als Kindwijsscholen baseren we onze acties op informatie
van het RIVM, GGD Rijnmond en de Rijksoverheid.
Het team van de PJF heeft werkt vandaag en morgen hard om thuisonderwijs voor onze leerlingen te
realiseren. We blijven ook bereikbaar voor vragen; elke leerkracht zal dit vermelden in zijn/haar infobrief aan
de klas.
Hieronder geven we informatie op de belangrijkste vragen voor dit moment:
Zijn onze leerlingen vrij?
Ja en nee; de kinderen worden inderdaad niet op school verwacht zoals we dit gewend zijn. De komende
drie weken zijn echter geen vakantietijd. We hopen dan ook dat u zich wilt inspannen om de kinderen de
gelegenheid te geven om te werken aan de leerstof zoals de leerkracht dit zal versturen naar elke groep.
Kan ik de leerkracht bellen om uitleg?
Ja u kunt op de vastgestelde momenten bellen om uitleg te ontvangen over de leerstof. Hieronder vindt u
onze contactmomenten. Graag bellen naar het vaste nummer van de school 0187 - …
De leerkracht zal u ook informeren over online manieren om met elkaar te contacten. Denk hierbij ook aan
de mogelijkheid tot videobellen via Google hangout.
Voor wie is de opvang?
Ouders die werken in een cruciaal beroep (zie bijlage 1) mogen een beroep doen op opvang van hun kind.
De school biedt voor die leerlingen opvang aan, de opvang is niet voor broers/zussen die geen leerling zijn
op onze school.
We gaan ervan uit dat er in de 2-oudergezinnen alleen opvang wordt aangevraagd wanneer beide ouders
werkzaam zijn in een cruciale sector. Wanneer slechts 1 van de ouders uit een 2-oudergezin werkzaam is in
een cruciaal beroep dan wordt van u verwacht dat u zelf opvang organiseert.
Zieke kinderen of kinderen met milde gezondheidsklachten mogen niet aangemeld worden voor de opvang.
Wij benadrukken dat we uw medewerking in de achterliggende dagen enorm waarderen! Veel ouders
hebben opvang georganiseerd en denken met ons mee. Dit is bijzonder fijn en geeft ons als school de
mogelijkheid om het thuisonderwijs op te starten. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw inzet.
Hoe vraag ik opvang aan?
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor opvang dan vragen wij u dit tijdig aan te geven. Uiterlijk 24 uur
van te voren mailen naar de directeur via emailadres m.koppert@pjf-herkingen.nl
Blijft er contact tussen mijn kind en de leerkracht?
Ja de leerkracht van uw kind zal elke week contact opnemen met uw gezin. Dit kan zijn via videobellen of via
de telefoon. U kunt dan ook vragen stellen over de aangeboden leerstof.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltastraat 13
3249 AC Herkingen
0187-661011
info@pjf-herkingen.nl
www.pjf-herkingen.nl

Hoeveel tijd moet ik besteden aan schoolwerk?
We stellen voor dat kinderen van groep 3-8 gedurende twee uur per schooldag werken aan hun lesstof.
Voor de kleuters adviseren wij om deze tijd in te korten, passend bij uw kind.
We beseffen dat er veel op de gezinnen afkomt. Het thuisonderwijs is voor de meesten van u een nieuwe
situatie. We hopen u hiermee structuur te bieden en de kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Uiteraard
moet u zelf de inschatting maken of het voor u haalbaar is om dit thuisonderwijs aan te bieden. Vraag ook
hierbij om tips aan de leerkracht wanneer u daar behoefte aan hebt.
Kan ik schoolspullen thuis gebruiken?
Ja dat kan. Voor alle groepen is er een pakket voor 3 weken samengesteld. Groep 5-8 kan ook hun
chromebook met lader ophalen; hiervoor geldt dat eventuele schade voor eigen risico komt. In de bijlage
vindt u een brief welke morgen gereed ligt ter ondertekening. Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering
hebt kunt u deze hiervoor benutten.

Alle ouders kunnen op dinsdagmiddag tussen 15.00-16.00 uur spullen ophalen voor
hun kind. Zo mogelijk doen we dit op het plein. Ook tijdens dat moment geldt: hebt u
ziekteverschijnselen? Dan komt u niet, neem contact op met de leerkracht voor uw
kind en we regelen iets. Tijdens het afhalen beperken we onze sociale contacten!
-

Achternamen die beginnen met A t/m L: ophaalmoment van 15.00 - 15.20 uur

-

Achternamen die beginnen met M t/m S: ophaalmoment van 15.20 - 15.40 uur

-

Achternamen die beginnen met T t/m Z: ophaalmoment van 15.40 - 16.00 uur

-

Ouders van groep 3-8 graag een stevige tas meebrengen; voor de kleuters is
er al een tas in de school.

-

Ouders die een chromebook gaan lenen: graag zelf een pen meebrengen om
te ondertekenen. Het formulier ligt voor u gereed.

Wanneer er thuis andere materialen nodig zijn en u niet de mogelijkheid hebt deze aan te schaffen, dan kunt
u contact opnemen met de directeur via emailadres m.koppert@pjf-herkingen.nl
Wat kan ik nog meer doen?
Als we met elkaar de landelijke richtlijnen navolgen, dan zal het virus zich minimaal verspreiden. Voor nu zijn
de richtlijnen:
o Regelmatig de handen wassen;
o Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
o Papieren zakdoekjes gebruiken;
o Kwetsbaren en ouderen ontzien;
o Geen nieuwe sociale contacten aangaan.
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de
ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren.
Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij ons terecht. Mailcontact is nu het handigst want ook onze
leerkrachten zullen zoveel als mogelijk is thuis aan het werk zijn voor school.
Al dit werk is in korte tijd verricht, ook de bovenschoolse afstemming. Wij vragen uw begrip wanneer we
zaken over het hoofd hebben gezien. Laat het ons a.u.b. weten.
Vriendelijke groet,

Marleen Koppert
directeur Prins Johan Frisoschool

