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Barendrecht, 1 april 2020

Betreft: verlening maatregelen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisterenavond heeft het kabinet in een persconferentie aangegeven dat de geldende
maatregelen verlengd worden. Dit betreft ook de sluiting van de scholen. Deze sluiting geldt
in ieder geval tot en met 28 april 2020. Door middel van deze brief informeren we daarom
over de gevolgen van deze maatregelen.
Lesstofpakketten
Ook voor de komende periode worden door de leerkrachten lesstofpakketten samengesteld.
Uit navraag bij ouders/verzorgers kregen we de feedback dat de inhoud van de
lesstofpakketten als prettig ervaren werd. Daarom is opnieuw gekozen voor een stuk
herhaling. Echter zullen de pakketten ook iets uitgebreid worden met andere vakken of
maken vakken plaats voor andere vakken. Op deze wijze houden we het aanbod gevarieerd.
Ook is er nagedacht over het verspreiden van de lesstofpakketten. Gezien de kosten, is
gekozen om de lesstofpakketten voor leerlingen uit gebieden waarvan veel kinderen naar
onze school komen, te bezorgen of op te laten halen. In het overzicht hieronder staan de
gebieden waarvoor dit van toepassing is. Daarachter staat de collega die verantwoordelijk is
voor ze pakketten en of de pakketten bezorgd worden door de leerkracht of door u bij de
leerkracht moet worden opgehaald.
Gebied / woonplaats

Collega

Bezorgen/halen

Krimpen aan den IJssel

Meester van der Giessen

Wordt bezorgd door lkr.

Capelle aan den IJssel

Meester van der Giessen

Wordt bezorgd door lkr.

H. I. Ambacht

Juf Toet

Wordt bezorgd door lkr.

Ridderkerk

Meester en juf Schuurman

Wordt bezorgd door lkr.

Hoekse Waard (Oud-Beijerland, Nieuw-

Juf Huisman

Wordt bezorgd door lkr.

Juf Kruijt

Ophalen bij de leerkracht:

Beijerland, Goudswaard en Heinenoord)

Hoekse Waard (Maasdam, ’s Gravendeel,
Numansdorp, Strijen en Puttershoek)

Schenkeldijk 44, ’s Gravendeel

Barendrecht

Juf Noordzij

Wordt bezorgd door lkr.

Zwijndrecht

Juf de Geus

Wordt bezorgd door lkr.

Alle overige lesstofpakketten zullen deze week op de post gedaan worden. U kunt deze
pakketten dus vanaf vandaag verwachten.

Contact
Ook de komende weken zullen we regelmatig met u contact hebben. Zoals gemeld kunt u ’s
morgens tot 11.00 uur de vragen omtrent de lesstof aan de leerkracht stellen. De komende
week zal de leerkracht ook contact met u opnemen om te vragen hoe alles verloopt.
Graag vernemen we ook als in uw gezin ziekte door het Coronavirus heerst. U kunt dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Hierdoor blijven we betrokken en weten we wat
er speelt. Maar bovenal kunnen we u en uw gezin gedenken in onze gebeden.
Parro
Een belangrijk communicatiemiddel wat ingesteld is, is Parro. Parro is geheel AVG-proof en
handig om snel en adequaat contact met de leerkracht(en) te hebben. Het is fijn om te
vernemen dat de meeste ouders/verzorgers zich al aangemeld hebben. We willen die
ouders/verzorgers die dit nog niet gedaan hebben vriendelijk, doch dringend, verzoeken dit
alsnog te doen. Dit kan op uw telefoon, maar ook op uw computer. De leerkracht heeft u
hierover een verzoek gestuurd.
In de toekomst zal Parro, ook na het Coronavirus, een belangrijk communicatiemiddel
blijven. Zoals gezegd is het AVG-proof, kan er snel één op één contact plaatsvinden met de
leerkracht en foto’s verzonden worden zonder dat de privacy geschonden wordt. Een
belangrijke toevoeging is dat via Parro ook roosters gemaakt gaan worden voor de
contactavonden, etc. U begrijpt dat het daarom van groot belang is u aan te melden bij Parro
om zo op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van de school.
Een andere bijkomstigheid is dat we als personeel terughoudend zijn in contacten via Social
Media. Parro is daarom een goede toevoeging aan de communicatiemiddelen die op school
al gebruiken.
Opvang van leerlingen
Ook de komende periode zal er opvang geregeld worden. Hieronder enkele afspraken
conform de richtlijnen van de overheid:
 Er zal opvang zijn van leerlingen waarvan ouders/verzorgers beiden werkzaam zijn in
een vitaal beroep.
 Als één ouder werkzaam is in een vitaal beroep, dan dient eerst in de eigen omgeving
gezocht te worden voor opvang van de leerlingen. Mocht dit niet lukken, kunt u
contact opnemen met de school.
 In overleg met gemeente en ouders/verzorgers kunnen kinderen waarover zorgen
zijn aangemeld worden bij school. In overleg met de gemeente zal gekeken worden
naar passende hulp.
Mocht uw kind in de achterliggende drie weken opgevangen zijn door school, horen we
graag van u of u dit wilt verlengen. Graag horen we dan ook om weken en dagen het gaat,
zodat wij weer een rooster kunnen maken. Voor de inhoud van de opvang verwijzen we u
graag naar een eerder verstuurde mail met informatie. Deze kunt u ook op onze website
vinden: https://sbodewijngaard.nl/coronavirus/.

We leven in een bijzondere tijd. De wereld is in de ban van het virus. Maatregelen worden
genomen om het Coronavirus te bestrijden. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ook voor u als
ouder(s)/verzorger(s) vraagt het veel, dat beseffen we erg goed. Neem gerust contact op
met de school als er vragen zijn. We wensen u veel sterkte en wijsheid toe in het
onderwijzen en begeleiden van onze leerlingen.
Maar we wensen u vooral Gods nabijheid toe. We weten dat diverse gezinnen getroffen zijn
door het Coronavirus. Enkelen liggen ernstig ziek in het ziekenhuis of worden verpleegd op
een IC-afdeling. We wensen vooral die gezinnen Gods kracht toe in deze zware tijd. Weet dat
we als team biddend om jullie heen staan en op deze wijze toch met jullie verbonden zijn.

Beste jongens en meisjes,
Ook voor jullie is het een rare tijd. Je hoeft al 3 weken niet naar school, maar thuis moet je
wel schoolwerk maken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Thuis gaan dingen toch anders dan op
school. En nu heeft de regering ook besloten dat dit langer zal moeten.
Ook op school is het raar. Lege gangen, lege klassen, af en toe een meester of juf die op
school spulletjes voor jullie klaar maken. Voor iedereen is het een rare tijd.
Toch denken we iedere dag aan jullie. Ja, iedere dag bidden we voor jullie of de HEERE jullie
ook die dag wil helpen in het werk, om rustig te blijven, om te luisteren naar papa en mama.
We hopen dat het goed met jullie mag gaan. Probeer goed je best te doen bij het werk, ook
al gaat het anders dan je op school gewend bent. Misschien vind je het moeilijk en maak je
veel fouten. Maar dat geeft niet. Als je fouten maakt, laat je zien dat je het probeert. Dat
vinden wij veel belangrijker dan alles goed hebben.
Gelukkig horen we veel verhalen dat het goed met jullie gaat. We zien leuke werkjes,
tekeningen en foto’s voorbij komen. We kunnen alleen maar zeggen dat we erg trots op jullie
zijn! We hopen dat we elkaar snel weer zullen zien.
Groetjes van alle meesters en juffen,
Meester Koppelaar

Voor nu hopen we u allen voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen en/of
opmerkingen zijn, horen we dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Namens alle collega’s,
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

