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Geachte ouders en verzorgers,

Dinsdag avond is duidelijk geworden dat scholen voorlopig ook nog niet opengaan. Tot en
met de meivakantie blijven scholen in elk geval dicht. In de week voorafgaand aan 28 april,
zal het kabinet zich uitspreken over het vervolg. Uiteraard volgen wij deze richtlijn en dus
blijven ook de scholen van SKOVV gesloten.
Dit besluit werd aangevuld met de opmerking van Minister-President Mark Rutte, dat de
verwachting is dat, zelfs als de ontwikkelingen positief zijn, we kunnen verwachten dat de
maatregelen nog langer van kracht blijven en langzaam stapsgewijs afgebouwd gaan
worden.
Dit overwegende is besloten dat schoolreisjes en schoolkampen worden geannuleerd en
niet kunnen doorgaan. Hoe verdrietig dit ook is, de verwachting is niet dat deze activiteiten
voor de zomer opgepakt kunnen worden. De richtlijn is dat evenementen in elk geval tot 1
juni zijn afgelast. Voeg daarbij de verwachting dat daarna de maatregelen slechts langzaam
afgebouwd gaan worden en wellicht tot in de zomer van kracht blijven, dan is het beter
onze energie nu te stoppen in het zo goed mogelijk organiseren van afstandsonderwijs.
Mochten de scholen in mei weer opengaan, dan zal gekeken worden of er alternatieve
activiteiten te organiseren zijn, uiteraard binnen de maatregelen en mogelijkheden die dan
gelden.
Onze leerkrachten werken dagelijks enorm hard aan het organiseren van het
thuisonderwijs. Elke dag leren ook wij bij en elke dag lukt het weer wat beter. Het is erg
intensief voor iedereen. Daarom is het goed om de vrije dagen die komende periode
gepland staan, ook echt als vrije dagen te blijven hanteren. Op die dagen is er dus geen
thuisonderwijs. Voor de kinderen biedt dit even wat ruimte voor andere zaken en een
andere structuur van de dag. En dan kunnen ook onze leerkrachten weer wat energie
opdoen, want ook dat is nodig.
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Tot slot hieronder enkele websites, met goede tips die u als ouder wellicht kunnen helpen in
deze tijd om uw kind of kinderen te ondersteunen bij het thuisonderwijs.

https://ouders.lesopafstand.nl
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1

Ik wens u veel sterkte met alles, houd moed en vertrouwen, samen redden we het!
Met vriendelijke groet,

Mark Jager,
Bestuurder SKOVV.
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