Hoofddorp, woensdag 1 april 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Vanwege het grote aantal coronabesmettingen in Nederland, heeft premier Rutte gisteren namens het
kabinet laten weten dat de scholen langer dicht blijven. Alhoewel onze medewerkers de kinderen heel
erg missen en het liefst zo snel mogelijk weer gevulde klaslokalen zien, staan wij als College van
bestuur achter dit besluit. Door de scholen langer te sluiten, verkleinen we de kans op besmetting met
het coronavirus via kinderen.
Wat betekenen de overheidsmaatregelen voor de scholen van Meer Primair?
• Alle scholen van Meer Primair blijven dicht tot maandag 11 mei. Dit is de maandag na de
meivakantie.
• Tot en met vrijdag 24 april zullen onze leerkrachten vanuit huis lesgeven. Via de bekende
communicatiekanalen zal de leerkracht contact met u als ouder zoeken om door te geven met
welke stof uw kind aan de slag kan.
• In de meivakantie (25 april tot en met 10 mei 2020) krijgen de kinderen geen thuisonderwijs.
• De opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep gaat door. Dit gebeurt tot de
meivakantie.
Thuisonderwijs geven
De situatie waarin ons land verkeert is uniek. We begrijpen dat we veel van u als
ouder(s)/verzorger(s) vragen. Thuis onderwijs geven aan kinderen kan een flinke uitdaging zijn, zeker
als u kinderen in verschillende leeftijden heeft of daarnaast nog werkt of zorgt voor anderen. Daarom
hebben wij hieronder enkele tips. Tips die u mogelijk ook al vanuit de school hebt gekregen.
Mocht u vragen hebben over het geven van thuisonderwijs, dan kunt u ook altijd terecht bij de
groepsleerkracht.
•
•
•
•
•

Houd zo veel mogelijk de planning van een normale schooldag aan.
Plan ruimte in om te bewegen.
Wissel geconcentreerd werken en buiten spelen of bewegen met elkaar af.
Vrij=vrij. De schooldag is halverwege de middag afgelopen en in het weekenden hoeft er niet
gewerkt te worden.
Bent u zelf thuis aan het werk of begeleidt u broertjes of zusjes met hun thuiswerk? Geef dan
duidelijk aan wanneer u beschikbaar bent voor vragen en wanneer uw kind even moet
wachten.

Wij willen u van harte bedanken voor uw begrip en voor uw inzet om het onderwijs zoveel mogelijk
door te laten gaan. Samen staan we sterk en samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind.
Met vriendelijke groet,
mevr. M.A.M. Vendel en dhr. C.E. Niezing
College van Bestuur Meer Primair

