18 maart 2020.
Beste ouders/verzorgers,
Ook vandaag ontvangt u van ons weer een update ten aanzien van de gevolgen van het
Corona virus voor onze scholen.
1. Opvang.
Morgen ontvangt u van ons een link waarin u kunt aangeven op welke dagen u volgende
week opvang nodig heeft. De richtlijn blijft dat één van de ouder(s)/verzorger(s) werkzaam
moet zijn in een vitale beroepsgroep. Als u uw kind(eren) aanmeldt voor de opvang dan
verwachten wij ook dat uw kind(eren) aanwezig zijn. Het aantal opgeven kinderen bepaalt
namelijk de hoeveelheid leerkrachten die aanwezig zijn. Mocht uw kind(eren) onverhoopt
niet aanwezig zijn kunt u dit melden bij Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel.nl

2. Onderwijs [op afstand].
Digitaal.
Zoals u weet bieden wij via Padlet iedere dag nieuw materiaal aan waaraan en waarmee de
kinderen kunnen werken. U kunt Padlet bereiken door op de link te klikken die u van de
leerkracht heeft ontvangen maar u kunt ook de app downloaden. U logt dan in als gast en
kiest dan voor ‘enter url’.
Tip.
Maak iedere ochtend een screenshot van de Padletpagina. Mocht de pagina later niet
bereikbaar zijn dan heeft u in ieder geval een overzicht van de lesstof voor die dag.
Elke week contact.
Het kan zijn dat u een oproep van de leerkracht heeft gemist. De leerkracht zal proberen u
op een later tijdstip nogmaals te bereiken.
Eindtoets groep 8.
Vandaag is bekend geworden dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat. In bijgaande link
de tot nu toe bekende informatie: https://nos.nl/l/2327504 of
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-ditjaar
3. Bereikbaarheid school.
Vanaf morgen is de school iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 8.15-10.30u. Mocht u
vragen hebben dan verzoeken wij u om ons tussen 8.15-10.30u te bellen of te mailen naar
Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel.nl Zij zal proberen uw vraag zo spoedig mogelijk
te beantwoorden. In dringende gevallen kunt u altijd met Lambèr Gevers [directeur] bellen
via 06-54216396.

Wij houden u op de hoogte en hopen de komende weken waar nodig wederom op uw
medewerking te kunnen rekenen.

Vriendelijke groeten mede namens de directeur-bestuurder Annemieke Pepping,
Lambèr Gevers [directeur]

