Aan alle ouders en verzorgers van De Korre scholen: De Sprienke, Deltaschool, De Regenboog-De Wingerd en Klimopschool.

december 2020
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Gisteravond 14 december, heeft het kabinet verdere maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. In het kort komen deze maatregelen op
het volgende neer:


Vanaf woensdag 16 december zijn alle Nederlandse scholen gesloten tot ten minste
maandag 18 januari.



De scholen blijven open voor kinderen van ouders/verzorgers die in vitale beroepsgroepen zoals de overheid deze heeft gedefinieerd werken. Ook wordt scholen en kinderopvang gevraagd om noodopvang te bieden. Dit geldt voor woensdag 16, donderdag
17, vrijdag 18 december en voor de periode maandag 4 januari t/m maandag 18 januari.



Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.



Van de scholen wordt gevraagd om, zoveel als mogelijk is, vormen van onderwijs op
afstand aan hun leerlingen aan te bieden.

In deze brief informeren we u wat de uitwerking van deze maatregelen voor u als ouder/verzorger van een leerling van één van onze scholen betekent:


De scholen van stichting De Korre volgen de lijn van de overheid: De Sprienke, Deltaschool, De Regenboog-De Wingerd en Klimopschool zijn gesloten vanaf woensdag 16
december tot ten minste maandag 18 januari.



Onze scholen hebben het programma voor vandaag (dinsdag 15 december) zo veel
mogelijk omgegooid om toch met de leerlingen samen iets van een kerstviering en een
jaarafsluiting te kunnen houden.



Voor ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de door de overheid genoemde vitale
beroepsgroepen en die in hun gezin geen mogelijkheden zien hun kinderen zelf op te
vangen wil De Korre haar scholen tijdens reguliere schooltijden openhouden, onder
voorbehoud dat we zelf niet te veel zieke medewerkers hebben. De organisatie die het
leerlingenvervoer in Zeeland coördineert, is bereid daaraan mee te werken maar zal
tijd nodig hebben om aangepaste routes te organiseren. Wij vragen u, zo nodig, zelf
contact op te nemen met de taxicentrale.
Uiteraard geldt, heeft uw kind klachten laat het kind dan thuis. Zie ook de beslisboom
in de bijlage.



Wilt u gebruik maken van de noodopvang na de kerstvakantie? Geef dit dan door aan
de teamleider voor donderdag 17 december 10:00 uur. Voor de kerstvakantie zullen
wij dan een rooster maken zodat alle medewerkers van de scholen in de kerstvakantie
kunnen bijkomen van afgelopen hectische periode waarin veel van medewerkers is gevraagd.



Uiteraard blijft van kracht dat we u vragen om zieke kinderen of kinderen bij coronagerelateerde klachten, zoals niezen, keelpijn, loopneus of verhoging tot 38 graden,
thuis te houden.



Onze onderwijsteams zijn gisteren al begonnen om onderwijs op afstand te organiseren
voor uw kind. De oplossingen daarvoor zullen per groep en school verschillen. Het organiseren daarvan vraagt afstemming en voorbereiding van onze medewerkers. De

komende dagen tot de kerstvakantie gebruiken wij om het thuisonderwijs voor te bereiden voor na de kerstvakantie. Wij hopen dat het u deze komende drie dagen zelf
lukt om noodopvang voor uw kind te verzorgen, zodat wij het onderwijs en de daarbij
behorende bezetting zo goed mogelijk kunnen vormgeven.


De individuele stages laten we, indien mogelijk, wel doorgaan. U wordt hierover geïnformeerd door de stagebegeleider van uw kind.



Heeft u hulp nodig bij het thuisonderwijs of heeft u een vraag, dan kunt u tijdens
reguliere schooldagen contact zoeken met de leerkracht via de mail of via Parro.



Wanneer uw kind positief getest wordt op corona, vragen we u dit door te geven aan
de teamleider/ directeur via de mail. Op deze manier houden we binnen de scholen wel
zicht op het aantal besmettingen.



Maandag 4 januari is studiedag en hebben de leerkrachten online een studiebijeenkomst. Deze kan niet meer verzet worden dus dit betekent dat uw kind tot 5 januari
kerstvakantie heeft. Op deze dag doen wij geen noodopvang.

Indien er onduidelijkheid is over het bovenstaande vragen we u contact op te nemen met
de school.
Exact 9 maanden geleden ontving u hetzelfde bericht dat de scholen moesten sluiten. We
hadden deze kerstperiode heel graag anders willen afsluiten met de leerlingen.
We wensen u, ondanks deze vreemde tijden, fijne feestdagen en een gelukkig en gezond
2021.
Met vriendelijke groet,
Mede namens onze directeuren Peter Lijnse, Eefje de Hulsters en Astrid Ruijtenberg,
Stichting De Korre
Frank van Esch
College van Bestuur

