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DE TWEEDE WEEK

We zijn nu al bijna aan het eind van de tweede week van de schoolsluiting in combinatie met het
thuisonderwijs.
Het lijkt erop dat het aantal nieuwe besmettingen wat minder is geworden, maar het aantal mensen wat
op de intensieve zorg ligt of zelfs overleden is, laat het echter nog niet zien.
Waar we kunnen, moeten we het virus indammen. Streng zijn op de regels. Houd de anderhalve meter
afstand in de gaten. Blijf thuis! Neem de andere maatregelen zeer serieus!
Wij zijn goed bezig maar zijn er nog niet.
Voor wat betreft het onderwijs gaan we ook de volgende week op dezelfde manier door met het
thuisonderwijs als de afgelopen periode.
Wij beseffen heel goed dat het heel anders is dan wanneer er op school gewerkt en geleerd wordt. Dat kan
ook niet anders. Belangrijk is dat de regelmaat een beetje blijft. Het maken van sommen, lezen en taal;
probeer het vol te houden.
Vragen kunnen altijd worden gesteld. Het liefst via de mail naar de eigen juf of meester. Zij zullen op hun
werkdag reageren. Daarom kan een mailtje het best naar beide leerkrachten worden gestuurd.
Wat de leerkrachten betreft. Er zijn leerkrachten ziek. Er zijn enkele leerkrachten in thuisquarantaine
(geweest), er zijn leerkrachten waar thuis iemand koorts heeft en er zijn leerkrachten die nog op de been
zijn. Maar voor iedereen geldt: Blijf thuis. Beperk naar buiten gaan en doe je dat wel, dan alleen als het
hoogstnoodzakelijk is.
Dat maakt het voor mij erg lastig als er een verzoek tot opvang komt. Zeker, we zijn het verplicht volgens
de maatregelen maar het moet wel haalbaar zijn.
Het telefoonnummer van de gemeente Staphorst is er niet voor alternatieve opvang. Zij zijn uitsluitend
voor de coördinatie en advisering.
Ik zal altijd vragen of er echt geen alternatieven zijn. Lukt van alles niet, dan komt opvang op de CNS in
beeld met bovenstaande dillema’s.
Gelukkig is er nog weinig gebruik gemaakt van de opvang op school. Leerkrachten werken vanuit huis.
Kinderen en ouders kunnen vragen stellen. Ideeën worden aangereikt. Dit laatste klinkt leuk maar er kan
ook te veel aan informatie komen.
De afgelopen week hebben met name Hans Grobbe en ik gekeken naar de activiteiten welke we nog
hadden willen doen dit schooljaar. Denk aan activiteiten met Pasen, de bevrijding van Staphorst,
schoolreizen en schoolkamp. Een lijst met alles wat afgelast of uitgesteld wordt, zullen we delen nadat de
regering de volgende, misschien scherpere, maatregelen heeft aangekondigd. Duidelijk is dat de Eindtoets
van groep 8 niet doorgaat!
De regering zal volgende week duidelijkheid geven over hoe verder na 6 april.
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Ik hoop van harte dat we door het naleven van de maatregelen met elkaar het coronavirus kunnen
beteugelen. Laten we meeleven met hen die ziekte hebben of zelf of in hun omgeving.
hartelijke groet,
Aldert Dijk
mailadres: cns@cnsstaphorst.nl
PS.
Collega Hans Grobbe heeft deze dagen zijn lang geplande “leeftijdsdagen”. Hij zal de mail niet
beantwoorden. Vragen kunnen naar het algemene mailadres.

GOED BEZIG!

De meesters en juffen ontvangen veel foto’s via Parro, van het (t)huiswerk! Erg leuk! We delen er graag
een aantal met jullie.
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