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De laatste infobrief voor de vakantie…… Normaliter hadden we vandaag feest gevierd, want; Koningsdag.
Maar helaas bevinden we ons al ruim 5 weken in een bijzondere situatie. Geen feest, geen Koningsdag
zoals we gewend zijn. Een situatie waaraan iedereen zich bewonderenswaardig snel heeft aangepast.
Een situatie die ook nog lang niet voorbij zal zijn. We gaan (ooit) met kleine stapjes terug naar het “nieuwe
normaal”. En daar zullen we ons allemaal ook moeten aanpassen; het is tenslotte voor een heel goed doel;
ter bescherming van onszelf en de ander. In deze laatste infobrief voor de vakantie zetten we een paar
dingen voor u op een rijtje:
Brand
Afgelopen zaterdagavond, vlak voor Pasen ging de sigarenfabriek, vlak bij onze school, in vlammen op. Het
was een fikse brand. We konden zelf de school niet meer in omdat deze was afgezet. Zondagmorgen bleek
dat er gelukkige geen enkele sprake was van rookschade. Een geluk bij een ongeluk voor ons was dat er die
avond amper wind stond!
Besluit kabinet.
In de vakantie wordt (21 april) een besluit van het kabinet verwacht t.a.v. het verruimen van de genomen
maatregelen. De verwachting is dat er ook iets over de scholen gezegd wordt. Indien dit besluit betekent dat
scholen weer (gefaseerd en op termijn) open mogen, komen de directeuren in de vakantie digitaal bij elkaar.
Voorzichtig vooruitdenkend houden we rekening met drie scenario’s:
 De scholen blijven gesloten en we blijven onderwijs en opvang op de huidige manier voortzetten. We
blijven dan volop inzetten op de kwaliteit van ons online-onderwijs.
 De scholen gaan weer open. In dat geval zal onze aandacht in het begin vooral uitgaan naar wat de
periode thuis met onze leerlingen individueel en als groep gedaan heeft. Samen moeten we er weer
een fijne schoolomgeving van maken.
 De scholen gaan open met toepassing van bepaalde richtlijnen. Hoe de dagelijkse praktijk er in dat
geval uit gaat zien, is afhankelijk van die richtlijnen. Bij deze optie houden we rekening met een mix
van online-onderwijs en onderwijs op school.
Wat in ieder geval voorop staat is het feit dat er helemaal duidelijk moet zijn hoe het staat met de besmetting
van kinderen onderling en t.a.v. volwassenen. Daarover brengt het RIVM een rapport uit. Voorop staat de
veiligheid van leerkrachten en kinderen. Dat kan betekenen dat de kinderen niet direct na de meivakantie
naar school kunnen, omdat er het nodige moet worden geregeld om die veiligheid te kunnen waarborgen.
Wij verwachten dat er voorlopig ook nog onderwijs op afstand wordt gegeven. Zoals al gezegd: per
uitzondering zullen we u berichten in de vakantie als dat nodig is.
Vandalisme.
De schade van de kerstvakantie is nog niet eens hersteld, of we hebben al weer aangifte moeten doen van
nieuwe vernielingen: bij de kinderopvang en op ons plein is in de avond weer hangjeugd die uit verveling
dingen kapot gaat maken. Er is dus al weer aangifte gedaan. Ook de wijkagent is op de hoogte. We willen u
vragen om, als u daar hangjongeren ziet, of een situatie die niet klopt, hier foto’s van te maken (als dat kan)
en de politie te bellen. De foto’s helpen bij het doen van digitale aangifte. Als dit een paar maal is gebeurd
gaat de lol er hopelijk af en zoeken ze misschien een andere hangplek. Fijn als u wilt meekijken met ons!
Ouderbijdrage.
Omdat alle activiteiten stilliggen sinds maart heeft de AC,met instemming van de oudergeleding van de MR,
de helft van de ouderbijdrage aan u terug te betalen als u deze al volledig had betaald. Per kind komt er
volgende week € 20,- naar u toe via uw bankrekening.
Vakantie.
De vakantie begint maandag en duurt tot 6 mei. We houden ook echt vakantie, dat betekent geen huiswerk,
geen opdrachten. Het is een andere vakantie dan anders; nu blijven we allemaal thuis. Een aantal ouders
heeft gevraagd of we toch iets kunnen aandragen wat men kan doen in de vakantie. Daarvoor heeft
PROCEON een site gemaakt: https://scholengroepproceon.yurls.net/nl/page/1103791#boxes-container
Hierop staan allerlei leuke activiteiten en werkjes die de kinderen kunnen doen. Denk ook eens aan virtuele
museum bezoeken, of een online theaterstuk of drum- of dansles bijvoorbeeld. Er is echt van alles te doen!
Veel plezier!

Parro na de vakantie.
De app Parro is ons communicatiemiddel naar ouders toe. We zijn er inmiddels allemaal aan gewend en
bijna iedereen van de ouders heeft de app geactiveerd. We willen vanaf de meivakantie tot de grote vakantie
een andere mogelijkheid van de app gaan uitproberen; de leerkracht gaat met u communiceren via de app.
In de praktijk betekent dit dat er gevraagd wordt om bijvoorbeeld vervoer met een uitstapje, of hulp bij een
activiteit. U kunt daarop antwoorden en een korte vraag terugstellen. Dat betekent ook dat we de groeps app
niet meer gebruiken voor deze vragen, maar dat deze via Parro worden gesteld. Zo scheiden we school en
andere zaken en is duidelijk wat onder de verantwoordelijkheid van de school valt. We merken dat dit via
een groepsapp niet goed te scheiden is. Ook al zal deze pilot via Parro niet goed bevallen, dan willen we
volgend jaar toch een ander medium kiezen dan de groepssapp. Dat heeft niet te maken met de effectiviteit
ervan, maar met de verantwoordelijkheid van school scheiden van andere zaken. We zijn benieuwd hoe
deze manier van communiceren via Parro zal werken en hoe deze pilot uit gaat pakken..

Het nieuwe schooljaar.
We zijn al druk doende het nieuwe schooljaar voor te bereiden, we vertelden hier al over in de vorige info.
We gaan volgend jaar met 10 groepen werken.
Daarnaast maken we de nieuwe schoolplannen; alles wat dit jaar heeft stilgelegen of niet mogelijk was,
schuiven we door naar volgend schooljaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 2 ouderbijeenkomsten en het
project. We gaan niets missen; we organiseren het alleen wat later in de tijd. Het vakantie- en studiedagen
rooster heeft u al van ons ontvangen bij de vorige infobrief. Het staat ook op de site. Er komt , na de vakantie
nog 1 studiedag bij: de Stichtingsbrede studiedag; de datum wordt in het voorjaar gepland. Zodra deze
bekend is, komt deze datum door naar u.

Fijne vakantie!
We willen iedereen nogmaals een heel groot compliment maken voor de flexibele wijze waarop er de
afgelopen weken is geleerd; leerkrachten die ineens digitaal moeten werken, ouders die kinderen moeten
helpen naast hun eigen werk en het huishouden en vooral de kinderen die hun klas en juf moesten missen
en ineens alleen maar thuis moesten leren. Wat heeft iedereen dat fantastisch opgepakt! Een groot
compliment voor iedereen. De vakantie is meer dan welverdiend. En nodig! Rust uit en ontspan en doe
vooral voorzichtig! Tot 6 mei!
Een hele fijne vakantie! Team Avonturijn.

