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In deze nieuwsbrief leest u meer over de actualiteit, avond4Daagse Zuidland
2020 gaat niet door, thuisonderwijs, hoe gaat het met de kinderen, wanneer de
directeur aanwezig is, wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt en een folder
van de bibliotheek.
Actualiteit
Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat er dinsdag 31 maart meer
duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, zoals de scholensluiting.
De behoefte aan meer duidelijkheid over tot wanneer de scholen dicht moeten
blijven is groot. Wij hadden graag eerder duidelijkheid over de einddatum gewild. Die komt dus dinsdag. Laten we tot die tijd, eensgezind handelen, samen
er de schouders onder blijven zetten (zoals we al bijna 2 weken doen nu).
Avond4Daagse Zuidland 2020 gaat niet door
De Avond4daagse Commissie heeft, gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus, besloten om de Avond4daagse, die van dinsdag 26 t/m 29 mei 2020
gehouden zou worden, af te gelasten.
We vinden het echt ontzettend jammer en heel erg vervelend voor al die kinderen en wandelaars die graag meedoen aan de Avond4daagse, maar wij
denken dat het voor nu het beste besluit is.
Wij gaan ervan uit dat alle ellende volgend jaar achter de rug is en dat wij in
2021 de avond4daagse weer met veel plezier mogen organiseren.
Met vriendelijke groet,
Eveline Monster
St. Avond4daagse Zuidland
Thuisonderwijs
Op Klasbord gaven we deze week al aan dat we snappen dat we ook van u
veel vragen om het onderwijs aan uw kind door te laten gaan. Naast uw eigen
werk vragen we u uw kind te begeleiden bij de opdrachten die ze van ons ontvangen. We beseffen het ons goed dat dit veel gevraagd is.
We begrijpen het echter ook heel goed als u er qua schoolwerk minder goed
uitkomt. Hoe jonger de kinderen, hoe meer van ons volwassenen wordt verwacht. Als het u niet goed lukt uw kind te helpen of opdrachten zijn niet duidelijk, zoek dan contact met de leerkracht. De bereidheid van leerkrachten om
hier de helpende hand te bieden is groot.
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Voor ouders met een beroep in de cruciale beroepsgroepen voor COVID-19
hebben we een gezamenlijke noodopvang voor onze regio ingericht op de
Vlasbloem in Zuidland. We werken hier met alle scholen en de opvangorganisaties samen en bieden daar een beperkte groep kinderen voorschoolse- en
naschoolse opvang, alsmede opvang onder schooltijd. Ook onze leerkrachten
leveren een bijdrage aan die opvang.
Hoe gaat het met de kinderen?
De leerkrachten staan in nauw contact met de leerlingen. Ook hier geldt, hoe
ouder de leerling, hoe eenvoudiger het is om contact te leggen. Qua leerstof
denken we er wel uit te komen met alle middelen die ter beschikking staan.
We vragen ons wel regelmatig af welk effect al het nieuws over de crisis op
onze leerlingen zal hebben. Hoe gaan ze er mee om? Kunnen ze er thuis over
praten? Praten ze er thuis überhaupt over? Wat gaat er in hen om?
Antwoorden op deze vragen hebben we niet. Wellicht spreekt u er thuis over,
misschien ook niet. Misschien vindt u het een onderwerp voor volwassenen en
beschermt u uw kind juist voor de overdaad aan informatie over het virus.
Ons viel de brief van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam positief op. Al
vrij vlug na de sluiting schreef hij de volgende brief aan Rotterdamse kinderen.
In de brief beschrijft Aboutaleb wat het coronavirus is. Ook geeft hij aan welke
maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen en waarom die besluiten nodig zijn. Tot slot vraagt hij de Rotterdamse jeugd om de brief aan zoveel mogelijk mensen te laten lezen. Vandaar dat we de brief graag hier een
plekje geven:

“Beste kinderen,
Zoals jullie weten, zijn er in Nederland mensen besmet met het coronavirus. Je
kunt ziek van worden van het coronavirus. Het is een soort griep. Het is niet zo
erg om het te krijgen als je jong en gezond bent. Maar voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kan het heel gevaarlijk zijn. Als zij ziek worden,
moeten ze naar een speciale afdeling in het ziekenhuis. Als heel veel mensen
tegelijkertijd ernstig ziek zijn, zijn er niet genoeg bedden, verpleegkundigen en
dokters om de mensen te behandelen.
We moeten er daarom samen voor zorgen dat het virus zich niet zo snel verspreidt. De regering heeft maatregelen genomen die ons daarbij helpen. De
scholen zijn tot en met 6 april gesloten. Alleen als je ouders of verzorgers belangrijk en onmisbaar werk hebben mag je naar school.
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Bioscopen, restaurants en sportverenigingen zijn ook gesloten. Eigenlijk zijn alle
plekken gesloten waar veel mensen bij elkaar komen. Op die plekken is de
kans op besmetting het grootst.
Het is allemaal best ingrijpend wat er gebeurt. Ook voor jullie. Ik snap dat heel
goed. Je kunt nu niet naar school. Maar de juffen en meesters verzinnen vast
leuke leerzame opdrachten die je thuis kunt maken.
Thuis kun je ook leuke en lieve dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld een kaartje
sturen naar een familielid dat je nu niet kunt bezoeken. Of je kunt een boek
lezen of bijvoorbeeld iets schrijven over wat je ziet en meemaakt in deze bijzondere tijd.

Als het goed weer is kun je buiten spelen, maar vraag voor de zekerheid even
aan je ouders of verzorgers of dat mag. Bedankt dat je deze brief wilt lezen.
Laat deze brief aan zoveel mogelijk kinderen en volwassenen lezen. Als we ons
allemaal aan de regels houden, dan helpt dat enorm. Ik reken op jullie hulp!
Burgemeester Ahmed Aboutaleb”
*bron: Jong 010
Aanwezigheid directeur
De directeur is tot en met 6 april niet op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 april.
Media Ukkie dagen
De folder van de
media ukkie dagen
van de bibliotheek
delen we graag
met u. Vooral in deze tijd. Zie ook het
laatste blad van
deze nieuwsbrief.
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