Aan: Ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen
op de scholen van CSG De Waard

Oud-Beijerland, 7 mei 2020
Ons kenmerk: 200507-1-ET
Betreft: Heropening scholen
Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Vanaf 11 mei gaan de scholen (gedeeltelijk) open. Daar zijn we blij mee. We vinden het fijn dat we de
kinderen weer kunnen zien, dat ze op school met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en dat ze in
het lokaal les krijgen van de meester of de juf. Het zijn nog maar halve groepen, maar het is de eerste
stap naar een normaal schoolleven. We hopen dat we vanaf 2 juni alle kinderen tegelijk op school
mogen ontvangen, maar daar moet het kabinet eerst een uitspraak over doen.
De afgelopen weken hebben onze leerkrachten het thuisonderwijs verzorgd. Dat hebben ze heel goed
gedaan, daar ben ik trots op. Nogmaals wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de rol die u als
ouders hebt vervuld in deze periode. Er werd veel van u gevraagd om naast uw eigen werk, hulp en
ondersteuning aan de kinderen te geven met hun schoolwerk. Dat is uitstekend gelukt en dat
waarderen we.
Over het onderwijs vanaf 11 mei bent u al schriftelijk geïnformeerd door het Coördinatieteam Hoeksche
Waard en door uw eigen school. Omdat er zoveel verandert, zet ik de belangrijkste wijzigingen voor u
op een rijtje.
Noodopvang
Kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties mogen ook na 11 mei
gebruik maken van de noodopvang. Onder schooltijd worden zij op school opgevangen, na schooltijd
gaan ze naar de kinderopvang. Alle andere kinderen komen om de dag naar school. Kinderen die
gebruik maken van de BSO, mogen alleen op de dagen waarop zij fysiek les op school hebben naar de
BSO. Als u een BSO-dag wilt ruilen, kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie.
Onderwijs op school
In de Hoeksche Waard gaan de kinderen hele dagen naar school, conform het protocol dat voor het
onderwijs is opgesteld. Dit protocol vindt u op onze website. Over de voor- en naschoolse opvang zijn
per school afspraken gemaakt met de kinderopvang.
Om verkeersbewegingen te voorkomen, eten de kinderen tussen de middag op school. Sommige
scholen hebben de aanvangs- en sluitingstijden aangepast. U bent hierover door de school op de
hoogte gebracht.
De leerkrachten zullen de eerste dagen veel aandacht besteden aan het welzijn van de kinderen. Het is
vast even wennen om weer hele dagen naar school te gaan en met andere kinderen op te trekken.
Daarnaast wordt er tijdens de lessen veel nadruk gelegd op de kernvakken. De leerkrachten zullen het
niveau van de kinderen in kaart brengen en daar zo goed mogelijk op aansluiten. De dagen dat de
kinderen niet op school zijn, maken ze thuis hun huiswerk.
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Nu de kinderen weer naar school gaan, wordt er geen thuisonderwijs meer gegeven. De gym- en
zwemlessen gaan in deze weken niet door. Wel nemen we wat meer tijd om veel te bewegen op het
schoolplein. We doen er alles aan om fit en gezond te blijven.
Speciaal (basis-)onderwijs
De leerlingen van de Willem Alexanderschool (SBO), De Ark (SO) en de Taalklas gaan de hele week
naar school. Het leerlingenvervoer rijdt de kinderen op de afgesproken tijden van en naar school. De
oudere kinderen van De Ark, in het VSO, blijven tot 2 juni thuis. Zij ontvangen ook de komende weken
nog thuisonderwijs.
Hygiëne en andere maatregelen
Zoals gezegd werken we op school volgens het landelijk vastgestelde protocol voor het onderwijs en
hanteren we de richtlijnen van het RIVM. In het schoolgebouw zijn maatregelen genomen om 1,5 meter
afstand te houden bij volwassen, zijn er desinfecterende materialen aanwezig, worden de toiletten e.d.
extra vaak en goed schoongemaakt en letten we goed op elkaar. Ook naar de kinderen toe proberen we
zo goed mogelijk afstand te bewaren. Er hangen posters in de school met pictogrammen, zodat
iedereen steeds alert blijft.
Het is ouders niet toegestaan het schoolplein te betreden en het schoolgebouw binnen te gaan. Voor
het betreden van het schoolplein gelden nu andere regels. We beseffen dat het een ongewone situatie
is, maar we vragen u dringend zich aan deze regels te houden. Alleen dan houden we het virus onder
controle en kunnen we straks hopelijk alle kinderen iedere dag op school toelaten.
Tot slot
We begrijpen dat de kinderen en u moeten wennen aan deze situatie. De school is nog niet de
vertrouwde plek, zoals u het gewend was. Daar vragen we uw begrip voor. We snappen het ook dat
sommige ouders het moeilijk vinden hun kinderen naar school te sturen. We leven op dit moment in een
onzekere tijd. U kunt er echter van overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om de school een
veilige plek te maken. De gezondheid van de kinderen en de leerkrachten gaat boven alles.
Ik wens u en uw gezin gezondheid toe. We zien om ons heen behulpzaamheid en zorgzaamheid
ontstaan. Mensen zorgen voor elkaar en ervaren daarbij Gods kracht en aanwezigheid. Daar zijn wij
dankbaar voor.
Met vragen over deze brief of schoolspecifieke zaken kunt u terecht bij de directie van uw school.
Met vriendelijke groet,

E. Tuk
Voorzitter College van Bestuur
Christelijke Scholengroep De Waard
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