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Beste ouders/verzorgers,
Nooit gedacht dat ik vanuit huis deze nieuwsbrief zou schrijven en dat we in deze onzekere
situatie terecht zouden komen met elkaar. Waar we eerst elke dag dichtbij waren, zijn we nu
op afstand. Er zijn zorgen die we allemaal hebben op verschillende niveaus. Hoe lang duurt
dit? Blijft iedereen gezond?
Op afstand het werk moeten doen is compleet anders. Van de ene op de andere dag
ontmoeten we elkaar niet meer fysiek, maar via Skype, Facetime, Zoom, Classroom etc.
Dat vergt van ons dat we moeten meebewegen. Elke dag is anders en daarom moeten we
voortdurend schakelen.
We missen de kinderen. Is er goed contact? Gaat het goed met ze? Lukt het met het
schoolwerk? Wat vragen we van ouders? Lukt het allemaal?
Abrupt onderwijs op afstand organiseren doet een beroep op onze inzet, creativiteit en
flexibiliteit. Dit hebben we namelijk nog nooit gedaan. Zoals Pipi Langkous altijd zei : “Ik heb
het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan…” We moeten durven en ja er zullen
fouten gemaakt worden.
En wat gaat er veel goed! Alvast bedankt voor deze manier van samenwerken. Het is een
periode waarin er veel van kinderen, ouders en leerkrachten gevraagd wordt, maar wij
hebben er alle vertrouwen in! We hopen graag met u de verbinding te houden en met
Hoofd, Hart en Handen deze samenwerking voort te zetten.
Onderwijs op afstand
De afgelopen periode stond voornamelijk in het teken van
ondersteuning en herhaling op de basisvakken. De focus lag
met name op rekenen, taal, lezen en spelling. Deze week
heeft u misschien al gemerkt dat de informatievoorziening
soms wat uitgebreider werd en met regelmaat werden er
(instructie)filmpjes met de leerlingen gedeeld.
Met alle PCPO-scholen hebben we afgesproken dat er tot de
meivakantie een ‘laag’ bijkomt bij de huidige werkwijze en aanpak: de uitleg, de feedback en
de doorgaande lijn. Een wordt een overgang van herhaling naar nieuwe stof gemaakt.
Daarbij monitoren we (nog steeds) goed wie aan schoolwerk bezig is en wat vervolgstappen
kunnen zijn per leerling.

De komende periode
Welke zekerheden hebben we wat betreft ons onderwijs? Hieronder een opsomming:
● De komende periode verzorgen we onderwijs op afstand. Alle leerkrachten zullen
elke dag alles op alles zetten om dit zo goed mogelijk te doen. Op 28 april zal er
meer nieuws zijn vanuit het kabinet over het vervolg.
● De meivakantie blijft vakantie. Er wordt tijdens deze vakantie geen onderwijs op
afstand gegeven. De meivakantie start op maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei.
● De Paasviering en de Koningsspelen gaan niet door.
● Heeft u een vraag of een opmerking, dan kunt u deze stellen via Social Schools
● De opvang van leerlingen, waarvan ouders in de vitale beroepen werken, blijft
bestaan.
Waar hebben we nog geen antwoord op?
● We weten niet of we mogen starten na de meivakantie. Hier zijn
in het geheel nog geen enkele uitspraken over gedaan door het
kabinet.
● Als we op enig moment open mogen is het de vraag op welke
wijze.
● Voor groep 8 is het onduidelijk of zij op werkweek kunnen en
mogen. Daarnaast is het (nog) niet duidelijk hoe e.e.a verloopt omtrent de
afscheidsfilm. Dit is afhankelijk van de uitspraken die het kabinet over een aantal
weken gaat doen en wanneer we open mogen.
● Of de schoolreis doorgaat is de vraag. Hier geven we op een later tijdstip uitsluitsel
over.
Verlofaanvraag voor een andere periode in verband met annuleren vakanties. De
leerplichtambtenaar geeft antwoord:
Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter
geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het
coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte
voor verlof. Mocht deze informatie worden aangepast, wat ik niet verwacht, verneemt u dit.
Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is klaar. Deze moet nog goedgekeurd
worden door de MR. Op 20 april hebben wij overleg hierover. Zodra de goedkeuring er is zal
ik het rooster met u delen.
Hulp nodig? Facet Ridderkerk!
Beste inwoner van Ridderkerk,
Als u hulp nodig heeft omdat u zelf niet meer de deur kunt, angstig bent om naar buiten te
gaan of zich eenzaam voelt kunt u een beroep doen op buurtgenoten die hun hulp
aanbieden.
Ook als u een vitaal beroep heeft waardoor u wel wat extra hulp kunt gebruiken kunt u
gebruik maken van deze service.

Dat geldt ook voor kinderen en jongeren die bijlessen of hulp bij schoolwerk nodig hebben
nu de scholen dicht zijn.
Als u hulp nodig hebt, kunt u dat melden via de website van Facet:
https://facetridderkerk.nl/
NB: Bij alle hulp die geboden en ontvangen wordt vragen wij aan een
ieder om zeer zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen
Wist u dat?
●

●

●
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●

●

Wij al druk bezig zijn met de groepsverdeling van komend schooljaar? Dit is altijd een
groot proces dat afhankelijk is van leerlingenaantallen, financiële middelen en
huisvesting. Zodra wij deze groepsverdeling definitief hebben delen wij deze met u.
Meestal is dat in de maand juni.
Alle pedagogisch medewerkers van SKR dagelijks de opvang verzorgen van
kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werken? Wij zijn hen daar ontzettend
dankbaar voor.
Wij strakker beleid gaan voeren in Ridderkerk op ‘wel aanmelden voor de opvang,
maar zonder afmelding niet komen’? Zodra dit voorkomt zal de directeur persoonlijk
telefonisch contact opnemen met deze ouder(s). Gebeurt dit 3x, dan mag er geen
gebruik meer gemaakt worden van de opvang. Wij zien de opvang als een kostbaar
goed, zodat ouders die in een vitaal beroep werken kúnnen werken. Hier moeten wij
met elkaar zorgvuldig mee omgaan.
De school wel dicht is, maar we 5 dagen in de week hard werken om onderwijs op
afstand vorm te geven. Leerkrachten staan voor u en de leerlingen klaar.
Wij ons heel goed beseffen dat achter de voordeuren gezinnen hun uiterste best
doen om het gezin, het werk, het huishouden draaiende te houden? Dit kan zorgen
met zich meebrengen en doet een flink beroep op uw flexibiliteit en creativiteit.
Mochten er problemen zijn, dan willen wij u graag helpen. Neemt u contact op met de
leerkracht. Deze kan voor u kijken wat er gedaan kan worden. Misschien kan de
leerkracht het oplossen? Of moet het opgeschaald worden? Onze intern begeleider
Veronique van Helten kan u wellicht hulp bieden, zij staat nauw in contact met het
CJG en het wijkteam.
We niet kunnen wachten om weer open te
gaan? Onderwijs op afstand is mooi, maar
er gaat niets boven gewoon sociaal contact
met elkaar. Zodra er besluiten zijn vanuit het
kabinet zullen wij deze opvolgen.

Zoals gisteren onze Minister-President tijdens de
persconferentie al aangaf: Hou vol!
Dat gaan we ook zeker doen met elkaar.
Wij wensen u, ondanks deze onzekere tijd, hele fijne
Paasdagen toe in goed gezondheid.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team van CBS De Fontein

Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

