Losser, 22 april 2020

Aan ouders/verzorgers van alle leerlingen van SKOLO

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet, is gisteren door de regering besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei a.s. weer open
gaan. We zijn blij dat we onze leerlingen weer kunnen ontmoeten in hun vertrouwde school en
groep.
Wel zijn aan deze openstelling verschillende voorwaarden gesteld. Zo mogen de leerlingen voor de
helft van de tijd naar school en mogen er niet meer dan de helft van alle leerlingen gelijktijdig in het
schoolgebouw zijn. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel zal de
leerkracht zoveel als mogelijk deze afstand van de leerling houden. De leerkrachten/medewerkers
houden zeker 1,5 meter afstand van elkaar.
Vanmorgen heb ik samen met de schooldirecteuren de verschillende mogelijkheden besproken hoe
wij het onderwijs vanaf 11 mei kunnen organiseren. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening
voor wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Eind deze week hoort u van uw
schooldirecteur welke keuze wij binnen SKOLO hebben gemaakt en wanneer uw kind(eren) vanaf
11 mei naar school gaat/gaan. Dit geeft u dan de gelegenheid om eventueel benodigde
buitenschoolse opvang (BSO) of noodopvang te regelen. U kunt voor uw BSO vragen contact
opnemen met de voor u vertrouwde kinderopvangorganisatie en voor noodopvang met de gemeente
Losser (zie de brief van 17 april jl.).
Vanuit de regering en RIVM komen vandaag of morgen nog richtlijnen ten aanzien van de hygiëne,
preventie, benutting van het schoolgebouw en andere benodigde maatregelen. Zodra deze bekend
zijn, zullen we bespreken hoe we dit gaan regelen.
Deze week zullen de leerlingen het thuisonderwijs krijgen zoals dit is afgesproken en gepland.
Aansluitend is de meivakantie tot en met woensdag 6 mei. Op 7 en 8 mei zullen de leerkrachten op
school hard aan het werk zijn om alles te organiseren voor de herstart van het onderwijs. Zoals u
begrijpt, zullen naast welke lesstof/leerdoelen aangeboden gaan worden, ook veel praktische zaken
geregeld moeten worden. Denk hierbij onder andere aan hoe wij het halen en brengen gaan regelen,
op welke wijze de groep wordt ingedeeld, het gebruik van de gangen en toiletten, wel of niet
ouders/verzorgers in school en hoe invulling te geven aan de hygiëne maatregelen. Daarom worden
voor 7 en 8 mei in beperkte mate thuisonderwijs opdrachten gegeven. Ook zal de begeleiding vanuit
de leerkrachten minimaal zijn. We weten ook dat er leerkrachten zijn die tot de risicogroepen
behoren. Over hun inzetbaarheid zijn we in gesprek.
Tevens zal u gevraagd worden om op deze dagen de materialen die u van school in bruikleen heeft
gekregen, weer op school in te leveren. Deze hebben wij vanaf 11 mei weer volop nodig.
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Op 8 mei wordt u door uw schooldirecteur concreet geïnformeerd over praktische zaken betreffende
het onderwijs, het brengen en halen, hygiëne maatregelen, de thuiswerkopdrachten en andere zaken
van de school van uw kind(eren).
Wij hopen en verwachten dat de herstart van het onderwijs op 11 mei u als ouders/verzorgers meer
rust en ruimte geeft te kunnen (thuis) werken. Omdat we maar de helft van de onderwijstijd gaan
invullen, zal er voor u een taak blijven om een gedeelte van het onderwijs thuis vorm en inhoud te
blijven geven. Tot nu toe hebben we ervaren en gezien dat het bij de meesten van u goed gelukt is.
Dit geeft mij het vertrouwen dat dit in de komende periode ook gaat lukken en u het volhoudt in het
belang van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Indien u concrete vragen heeft, kunt u deze altijd via school stellen. Vragen over noodopvang kunt u
voorleggen aan de gemeente Losser. Voor meer informatie blijven wij u verwijzen naar de websites
van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Twente.
Ook in de weken na 11 mei blijft het een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit en begrip van
iedereen vraagt.
Ik wens u alvast een ontspannende meivakantie toe. Zorg goed voor uzelf, uw kind(eren) en blijf naar
elkaar omkijken!

Met vriendelijke groeten,

Robert Everink
Uitvoerend bestuurder SKOLO
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