Infoblad 15 december 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een nieuws hebben we gisteren te horen gekregen. Voor ons toch deels nog
onverwacht. We hebben gisterenavond en vanochtend gewerkt aan de aanpak en
organisatie voor wat dit gaat betekenen voor onze leerlingen, leerkrachten en u als
ouders. Hierbij de eerste communicatie met de eerste regelzaken. Komende dagen zal er
meer informatie volgen omdat op dit moment nog niet alle informatie beschikbaar is.
We willen u bedanken voor de lieve, fijne berichtjes die we hebben mogen ontvangen, in
welke vorm dan ook. Dat doet ons goed!
Brief bestuurskantoor
In de bijlage vindt u een brief vanuit ons bestuurskantoor. Hierin kunt u al wat
informatie lezen.
Noodopvang
Vanaf morgen t/m vrijdag (vrijdag tot 12.00 uur omdat daarna de vakantie start)
organiseren we de “noodopvang” op school.
We vertrouwen erop dat u pas een beroep doet op deze opvang als alle andere
mogelijkheden (familie, kennissen, klasgenootjes, etc) bevraagd zijn. Daarbij is deze
opvang alleen toegankelijk voor ouder(s) die werken in cruciale beroepen.
Mocht u gebruik moeten maken van deze opvang kunt u dit kenbaar maken door een
mail te sturen naar mij. (e.schulte@alberoscholen.nl) Het kan even duren voordat ik een
akkoord terug geef, maar dat komt door de vele overleggen die nu gepland staan.
Momenteel zijn we nog in overleg met de kinderopvangorganisaties of de noodopvang na
de kerstvakantie door hen geregeld kan worden. Vandaar dat de opgave alleen is voor
de periode tot aan de kerstvakantie.
Lenen van chromebooks
In de lockdown periode van maart/april hebben diverse leerlingen chromebooks geleend
van school. Heeft u thuis geen device waarop uw zoon/dochter kan werken dan kunt u
tegen betaling van een borg een chromebook lenen van school. We hebben geen
chromebooks genoeg voor alle leerlingen. We vragen dan ook om hiervan pas gebruik te
maken als er onvoldoende devices in huis zijn. Op 4 januari zullen we deze chromebooks
uit gaan lenen. Daarover later meer.
Materialen
De leerlingen krijgen vandaag al materialen mee naar huis maar de komende dagen
gaan we nog werk kopiëren en verzamelen. Op 4 januari zullen we een ophaaldag

organiseren voor dit materiaal en de evt benodigde chromebooks. Hiervan krijgt u op
een later tijdstip bericht.
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