Januari 2021

Beste ouder, verzorger,
Vorige week hebben we u geïnformeerd dat de lockdown werd verlengd t/m 9 februari en dat er onderzocht
zou worden of de scholen op 25 januari weer open zouden mogen. Er is nu bekend gemaakt dat de
basisscholen en de kinderopvanglocaties in ieder geval tot 8 februari dicht blijven.
Onderwijs op afstand wordt voortgezet
De komende weken gaan we verder met het onderwijs op afstand zoals we dit de afgelopen weken hebben
gedaan. Indien nodig ontvangt u van uw leerkracht nog aanvullende informatie.
We begrijpen dat de verlenging van de sluiting voor u als ouder vervelend nieuws is, we kunnen ons voorstellen
dat het thuis begeleiden van uw kind veel van u vraagt. Ook wij zouden alle leerlingen graag weer op school les
geven. Laten we er samen voor zorgen dat we deze periode goed doorkomen.
Toetsen voor leerlingen
Op dit moment is nog niet bekend wat de sluiting van de scholen betekent voor het afnemen van de
verschillende toetsen, zoals de eindtoets. Vanuit Omnis volgen we hiervoor in ieder geval de landelijke
richtlijnen. Zodra er meer bekend is, informeren we u hierover.
Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
De noodopvang wordt voortgezet tot 8 februari. Komt u voor noodopvang in aanmerking en wilt u hiervan
gebruik maken, dan kunt u deze week contact leggen met de leerkracht van uw kind(eren). Er is noodopvang
mogelijk onder schooltijd van 8.30 uur tot 14 uur.
Wilt u dit zo snel mogelijk doorgeven via Parro of mail?
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD Zeeland.
Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het gebied van
gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie of met uw leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

Click here to read the information about the coronavirus in English.

