Goes, 15 december 2020
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de Alberoscholen,
Ineens is het vandaag de laatste schooldag van dit kalenderjaar. Wat jammer voor onze
kinderen en personeelsleden dat we deze kerstweek niet kunnen afmaken. Er zijn zoveel
leuke activiteiten gepland. Gelukkig zijn de medewerkers flexibel en nemen de kinderen
vandaag op een goede manier afscheid. Er vinden zelfs daar waar mogelijk nog
kerstactiviteiten plaats.
Vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari zijn de scholen dicht voor onderwijs
in de klas. De komende dagen geven we geen online les. We gaan deze tijd gebruiken om
voorbereidingen te treffen om de periode vanaf maandag 4 januari goed online onderwijs te
kunnen verzorgen. Dat vergt echt wel even tijd en organisatie. Via de school krijgt u te horen
of de kinderen voor de kerstvakantie al lesmateriaal en chromebooks meekrijgen of dat dat
op maandag 4 januari zal gebeuren. De Albero studiedag van maandag 4 januari wordt
doorgeschoven naar een later tijdstip in het schooljaar. Maandag 4 januari wordt dus de
eerste online lesdag.
De komende dagen dienen we wel noodopvang te verzorgen, het gaat dus niet om les
geven. We willen u vragen hier alleen een beroep op te doen als u het echt niet anders kan
regelen. U kunt contact opnemen met de directeur van uw school als u voor de kerstvakantie
hier gebruik van wil maken. Dit geldt niet voor scholen die in hun vakantierooster al vrije
dagen of dagdelen hadden opgenomen.
Wij gaan de komende dagen ook in overleg met de kinderopvangorganisaties om de
noodopvang vanaf 4 januari goed geregeld te krijgen. Informatie daarover volgt later.
Vanmiddag is er nog een webinar van de PO-Raad (de organisatie van alle primair
onderwijs besturen in Nederland) waarin wij onze vragen kunnen stellen. Mochten hier nog
nieuwe zaken uit voortkomen dan krijgt u uiteraard een vervolgbericht.
We hopen dat u ondanks de maatregelen samen met uw familie een fijne kerstperiode en
jaarwisseling tegemoet gaat. Zorg voor elkaar zodat deze vervelende lockdown zo kort
mogelijk duurt en de kinderen vanaf 18 januari weer fijn naar school kunnen komen.
Met vriendelijke groet,
Pim van Kampen
lid CvB Albero

