Ammerzoden, 1 april 2020

Beste ouders, verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u gisterenavond via het nieuws vernomen dat de scholen nog zeker tot en met 28
april 2020 gesloten zullen blijven. Dat betekent dat wij vóór de meivakantie niet meer open zullen
zijn. Ons afstandsonderwijs gaat daarom in de huidige vorm gewoon door.
Bij de start van ons onderwijs op afstand hebben we een onderwijspakket voor minimaal 3 schoolweken samengesteld en meegegeven aan de kinderen. Voor de meeste groepen zit hier voldoende
schoolmateriaal in om de 2 extra schoolweken tot de meivakantie mee te kunnen vullen.
Voor groep 3a, groep 3b, groep 4 en groep 5 is er voor deze aanvullende schoolweken wél een extra
onderwijspakket nodig en daarom samengesteld. Dit pakket kan komende vrijdag 3 april op basisschool De Schakel opgehaald worden. Om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, maken
we wederom gebruik van een ‘afhaalschema’.

Ophaalmoment groep 3a, 3b, 4 en 5
Tijd

Leerlingen met de achternaam beginnend met een:

09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 – 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15

A t/m E
F t/m J
K t/m O
P t/m T
U t/m Z

Zorg wederom dat de leerlingen een stevige tas of rugzak bij zich hebben om het schoolmateriaal in
te kunnen vervoeren. Wanneer basisschool De Schakel weer open kan, willen we het materiaal natuurlijk ook weer netjes terug op school ontvangen.
We kunnen uiteraard nu nog niet inschatten hoe het onderwijs er na de meivakantie uit zal zien. Een
week voor 28 april zal er in een nieuwe persconferentie een update gegeven worden over de maatregelen na onze meivakantie. Houd daarom ook tijdens de meivakantie de berichtgeving via SchouderCom in de gaten.
Nogmaals dank voor alle uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet,
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