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Maandag 16 maart 2020 

 

 

Belangrijke data: 

 

In verband met het sluiten van de school gaan de activiteiten tot en met maandag 6 april 

niet door. 

 

      

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

 

 

 

 

Coronavirus  

Gisteren heeft u bericht ontvangen betreffende de sluiting van de school. 

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Het is op dit moment van belang om goed samen 

te werken om besmettingen te voorkomen en de gevolgen te beperken. Fysiek contact 

met de leerkrachten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hopen op uw begrip 

en flexibiliteit.  

Voor nu is er afgesproken dat u in de loop van de middag via Social Schools werk 

ontvangt van de leerkracht van uw kind. Het betreft werk voor deze week. Het kan zijn 

dat dit later wordt in verband met de overbezetting van de diverse websites.  

Wij hebben afgesproken om het per week te bekijken wat er nodig is voor wat betreft het 

werk. Zoals altijd ontvangt u op de vrijdag de weekmail. Met de weekmail zullen we nu 

ook het werk voor de week daarop versturen. Vragen over het opgestuurde werk kunt u 

via de mail aan de leerkracht van uw kind stellen. De leerkrachten zijn op hun normale 

werkdagen van 8.30 uur tot 15.15 uur via de mail te bereiken. De leerkrachten streven 

ernaar uw vraag binnen twee uren te beantwoorden. 

Mocht u tot de groep behoren die recht heeft op opvang, vragen wij u om dit in ieder 

geval uiterlijk vanmiddag 17.00 uur door te geven. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat 

uw kind wordt opgevangen. Wij houden voor die kinderen de normale schooltijden aan. 

Dit betekent op de ma., di., do. en vrij. van 8.20 uur tot 12.00 uur en van 13.05 uur tot 

15.15 uur. Op de woe. is dat van 8.20 uur tot 12.30 uur.   

 

Op de website van Rijksoverheid vindt u veel gestelde vragen over het coronavirus voor 

het onderwijs (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs ) 

 

Wij wensen verder iedereen veel wijsheid en sterkte toe in deze precaire situatie. 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs
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Schoolvoetbal 

Vanuit de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi is besloten om de wedstrijden af te 

lassen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen met 

betrekking tot het coronavirus. Mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn betreft het 

schoolvoetbaltoernooi, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons. 

 

Thema “reizen door de tijd” 

Ons schoolbreed thema,  “reizen door de tijd” , gaat steeds meer leven. 

In alle groepen wordt heel hard gewerkt en geleerd over de desbetreffende tijd. 

Afgelopen week zijn er verschillende groepen naar het Muiderslot in Muiden geweest. 

Het was een supergeslaagde ochtend, en we hebben genoten. Ouders die dit mogelijk 

maakte, nogmaals, bedankt.  

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de aangescherpte maatregelen, gaan de geplande uitjes vooralsnog niet 

meer door.                

 

            

    

Fant Josephine Kuiper 

 

De Schoor volgt de landelijke richtlijnen rond het omgaan met het 

coronavirus.  

En dus sluiten per maandag 16 maart alle locaties van De Schoor tot 

6 april.  

 

Dat betekent dat alle buitenschoolse activiteiten tot 6 april niet door gaan.  

 

Was uw kind al begonnen aan een workshop dan zal deze later doorgaan en de reeks 

worden afgemaakt. 

Mocht u uw kind hebben aangemeld voor een workshop die nog niet gestart is, blijft deze 

aanmelding staan.  

U ontvangt later van mij bericht of en wanneer de workshop zal plaatsvinden. Dit bericht 

kan even op zich laten wachten tot er meer duidelijkheid is. 

 

Achter de schermen zal er door worden gewerkt en ik ben natuurlijk deze periode 

bereikbaar voor vragen en eventuele ondersteuning waar nodig.  

 

Ook het bestuursbureau van De Schoor is per 16 maart gesloten voor bezoekers. 

 

Ik hoop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd, en wens iedereen veel 

sterkte in de komende periode. 


