WEEK 3

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen weekend hebben we heerlijk kunnen genieten van het winterse
weer in Nederland. Ik heb al begrepen
van andere ouders dat de kinderen
zaterdagavond fijn buiten mochten
spelen. De twee foto’s in deze nieuwsbrief zijn genomen kort voordat er
echt veel sneeuw viel. De gedachte ‘koud buiten, warm binnen’ ging even door
mij heen. Dit zegt hopelijk veel over de Engelenburgschool. We willen een
warme én betrokken school zijn in deze wijk ondanks de ‘koude’ coronaperiode.
De komende weken zal ik u weer via dit (t)huiswerkjournaal informeren. U was
dit al van ons gewend tijdens de vorige lockdown in maart. Zeker in een tijd als
deze is goede informatievoorziening erg belangrijk.
Gisteren hebben wij gehoord dat de
scholen in ieder geval tot maandag 8
februari gesloten blijven. De
landelijke situatie is nog te kwetsbaar
en er zijn te veel onzekerheden en
vragen rondom de nieuwe
varianten van het virus om een
veilige heropening te garanderen.
De heropening van 25 januari waarop
wij en vele anderen op hadden
gehoopt, is daarom van de baan. Dit
is een pijnlijk besluit voor alle
kinderen in Nederland, ouders die
naast hun werk onderwijs moeten
geven en de scholen die het
allerliefste fysiek onderwijs willen
geven.
Volgens de laatste informatie blijft de
regelgeving rondom de noodopvang
hetzelfde. Noodopvang voor
kwetsbare kinderen en leerlingen
met ouders in een cruciaal beroep
loopt dus door, maar de druk op de
school is hoog. Dat lezen wij op het

landelijke nieuws en zien wij van
dichtbij.
In de afgelopen week hebben wij
extra aanmeldingen ontvangen voor
de noodopvang en er zijn ouders die
een andere oplossing hebben
gevonden voor bepaalde momenten.
Dat zorgt voor extra ‘lucht’ bij de
opvang. Dank daarvoor.
Voor de komende week gaan wij
ervan uit dat dezelfde kinderen
gebruik maken van de noodopvang
als de afgelopen weken, u hoeft zich
hiervoor niet nogmaals aan te
melden. Alle vragen rondom de
opvang mag u sturen naar het
mailadres van school:
engelenburg@gavescholen.nl.

Ik wil u bedanken voor het werk dat
u doet met de kinderen. Ook de
waardering die uitgesproken wordt
naar de leerkrachten doet ons goed.
Mocht u vragen hebben of er niet
uitkomen met het schoolwerk,
schroom dan niet om contact op te
nemen met de leerkracht. Ze staan
elke dag voor u en de kinderen klaar
tussen 9.00 uur en 12.00 uur en
tussen 13.00 uur en 14.00 uur.
Met vriendelijk groet,
Namens het team van De
Engelenburgschool
Jan-Jaap Vermeer

