Mail: vrijdag 20 maart 2020 23:20
Onderwerp: Sjaloom vs Corona update 20 maart

Beste ouders en verzorgers,
De eerste thuisweek met de kinderen vanwege het coronavirus zit er op.
Een week waarin u moest improviseren, dingen regelen op het werk, oppas zoeken,
kinderen schoolwerk laten doen, enz. Bewonderenswaardig dat het zovelen gelukt is om
opvang te regelen. Waardering ook voor jullie inzet om de kinderen aan het schoolwerk te
zetten en te houden. Leuk om te horen dat veel ouders leuke afwisseling wisten te
realiseren. Er zijn heel wat boswandelingen gemaakt!
Ook voor het Sjaloomteam was het een bijzondere week. Het liefst hebben we de kinderen
dicht bij ons. En nu loop je door lege lokalen en kijkt uit op een leeg plein. Heel gek allemaal.
Om de fysieke contacten tot een minimum te beperken probeert het team zo veel mogelijk
thuis te werken.
De afgelopen dagen zijn de juffen al weer druk in de weer geweest voor het opzetten van
nieuwe huiswerktaken. Op deze manier hopen wij dat de kinderen ook voor de komende
week weer zinvolle dingen kunnen doen.
Afgelopen week hebben wij op school enkele kinderen opgevangen (1 dag en 2 ochtenden).
Opvang op school is mogelijk voor kinderen waarvan beide ouders werken in een van de
cruciale beroepen (zie bijlage). Toch is het de afgelopen week bij deze ouders op bijna alle
dagen gelukt om zelf opvang te vinden. Dat is mooi want hoe minder kinderen op school hoe
moeilijker het virus zich kan verspreiden.
Ook als 1 ouder in de zorg werkt, of geen van beide, en er is van alles geprobeerd om
opvang te zoeken, kunnen wij onderzoeken of opvang mogelijk is.
Bij behoefte aan opvang graag eerst overleg met mij. (0529-431381 of 06-11404527)
Tijdens de opvang werkt het kind o.a. aan de huiswerktaken. Dit doet het kind in principe
zelfstandig. Hoewel de leerkracht altijd in de buurt van het kind is zijn de mogelijkheden om
het leren te ondersteunen beperkt.
Opvang is niet mogelijk als het kind verschijnselen van verkoudheid vertoont.
Ik wens u allen een fijn weekend toe en alvast een goede week met veel kracht en wijsheid.
Groeten,
ook aan de kinderen,
mede namens het team,
Johan
(PS. Alle algemene mailberichten tijdens de corona crisis staan ook op de website
www.sjaloomdalfsen.nl bij “Laatste Nieuws”)

