Betreft: verlenging thuisonderwijs
Mantgum, 2 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in ieder geval tot en met dinsdag
28 april (eerste week meivakantie) gesloten blijven. Deze maatregel is genomen in het kader
van de bestrijding van het coronavirus. Voor de scholen van OT-Noord betekent dit dat we
doorgaan op de ingeslagen weg met het geven van thuisonderwijs aan uw kind.
Voor alle scholen van OT-Noord geldt dat we, indien de regering de corona maatregelen voor
de scholen niet verlengt, weer beginnen met de lessen op school op woensdag 6 mei. Dit geldt
zowel voor de scholen die eigenlijk twee weken meivakantie zouden hebben, als voor de
scholen die al op maandag 4 mei zouden beginnen. Voor de helderheid, uw kind wordt dus op
woensdag 6 mei weer op school verwacht. Alleen de school in Weidum heeft de
aanvangsdatum van hun onderwijs nog in beraad, ouders van It Pertoer horen nog van hun
school wanneer de lessen weer starten.
Onze leerkrachten hebben in de voorbije weken hard gewerkt om het één en ander mogelijk te
maken in het thuisonderwijs en dat zullen ze blijven doen! Elke week ontwikkelt het onderwijs
in huis zich verder. Alle kinderen beschikken over een device, maar kinderen maken ook werk
op papier. We willen waar mogelijk een breder pakket aan vakken aanbieden in de weektaak.
Daarbij onderhouden we zo goed als mogelijk persoonlijk contact met u en uw kind.
Daarnaast realiseren we ons welke inspanningen deze situatie met zich meebrengt voor de
betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen. Op dit moment kunnen we
weinig aan de situatie veranderen. We vragen u samen met ons de schouders onder het
onderwijs te zetten. Onze leerkrachten staan uiteraard klaar om vragen van u en uw kind te
beantwoorden en hulp te bieden waar dat nodig is.
We zijn op de scholen al aan het nadenken hoe we de laatste negen weken vullen met
leerstofaanbod, toetsen, rapporten, leuke activiteiten, schoolreisjes etc. U wordt daarvan te
zijner tijd op de hoogte gehouden door de leerkracht van uw kind en de nieuwsbrieven van uw
school.
Een ander belangrijk onderwerp is op dit moment de opvang van kinderen van ouders in de
zogenoemde vitale beroepsgroepen. Vooral de kinderopvangorganisaties houden zich bezig
met de opvang. We zien dat er in de laatste weken meer kinderen bij de opvang zijn.
Leerkrachten en onderwijsassistenten zullen daar waar nodig bijspringen in de opvang en
kinderen helpen met hun leerstof.
Tenslotte zijn we ons er van bewust, dat sommigen onder u ook in de persoonlijke sfeer
getroffen worden door het virus en de gevolgen daarvan. In dat geval wens ik u heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
Feikje Toering en Arnold Oosterdijk, directie OT-Noord

