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Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Korte weekbrief
De weekbrieven zijn in deze tijd van schoolsluiting korter dan gebruikelijk. Dat zal u niet verbazen.
Er zijn immers geen schoolactiviteiten, anders dan het afstandsleren. En veel communicatie
verloopt via Parro en Classroom.
Maar we houden toch de gebruikelijke structuur en regelmaat aan om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen.

Lockdown verlengd (tot 25 januari???)
Dat de sluiting van de scholen verlengd wordt, lag wel in de lijn der verwachting. Voorlopig wordt
25 januari aangehouden als nieuwe streefdatum.
Voor wat het waard is, zullen we maar zeggen. De situatie met het aantal besmettingen blijft
uiterst zorgelijk, dus we zullen moeten afwachten en ondertussen doorgaan met ons online

onderwijs.
Dat afstandsleren verloopt overigens heel goed.

Noodopvang
Net als op veel andere scholen, zien ook wij, dat er een groter beroep wordt gedaan op de
noodopvang.
We begrijpen dat. Voor u als ouders betekent het thuisonderwijs een enorme opgave. Dat
realiseren we ons goed. We vangen de kinderen graag op.
Tegelijk maken we ons ook zorgen over het groeiend aantal kinderen in de noodopvang. Vandaag
(dinsdag) 19 leerlingen!
We houden de richtlijnen aan, dat één van beide ouders in een cruciaal beroep moet werken om in
aanmerking te komen voor de noodopvang.
Ook als dat zo is, vragen we u toch om zo veel mogelijk de mogelijkheden te onderzoeken om de
opvang (deels) zelf te regelen om verdere druk op de noodopvang te vermijden.
Alstublieft dus de opvang ook echt zien als noodopvang.
Daarmee proberen we de risico’s zo laag mogelijk te houden, zeker nu het er op lijkt, dat ook
kinderen - door de mutaties van het virus - vaker besmettelijk blijken te zijn.
We zien soms ook, dat er kinderen zijn, die thuis worden opgevangen, maar in de pauze naar school
komen om mee te spelen op het plein met de kinderen die in de noodopvang zitten. Heel
begrijpelijk natuurlijk, maar... (helaas) echt niet de bedoeling.

Aanmelding voor noodopvang via: talent@archipelscholen.nl
Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de noodopvang kan dat via de mail:
talent@archipelscholen.nl.
Aanmelden voor de volgende dag kan tot uiterlijk 21 uur (maar liever eerder uiteraard).

Studie middagen donderdag 14 en woensdag 20 januari
Zoals eerder al via de mail gemeld: de studiedag van donderdag a.s. hebben we omgezet in twee
middagen.
Hiermee kunnen we ‘s morgens gewoon online onderwijs bieden en ook de noodopvang kan dan
gewoon plaatsvinden.
Op donderdag 20 januari is er noodopvang tot 12.00 uur en op woensdag 20 januari tot 12.15 uur.

Post

Verkiezing OPR Samenwerkingsverband
Voor volgend jaar is het samenwerkingsverband Kind op 1 op zoek naar nieuwe leden om het team
van de ondersteuningsplanraad te versterken. Wordt u één van de leden?
De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband
en heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Hierin
wordt vastgelegd hoe het passend onderwijs vorm krijgt in onze regio. In de
ondersteuningsplanraad zitten ouders en onderwijsprofessionals. Ze
vergaderen ca. 6x per jaar en zijn op zoek naar 3 nieuwe leden.
Op de website, https://swvkindop1.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/
vindt u de huidige samenstelling van de OPR, de agenda en de notulen.
Bij deze weekbrief vindt u twee bijlagen voor meer informatie en
aanmelding voor kandidaatstelling.

