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Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen van de scholen van SOOOG
Datum:
Kenmerk:
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13 januari 2021
SOOOG/2021/104
noodopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De lockdown wordt, zoals we gisteravond in de persconferentie hebben gehoord, met drie
weken verlengd. Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant
en dan wordt ook bekeken of de basisscholen mogelijk op 25 januari toch weer open
kunnen. Het is belangrijk dat als scholen opengaan het voldoende veiligheid biedt.
Onze scholen blijven voorlopig dus nog gesloten. Dit is wederom een ingrijpend besluit voor
iedereen: kinderen, ouders en leerkrachten. We moeten ons nog langer aanpassen aan deze
vervelende situatie en alle dingen die goed voor onze kinderen en onszelf zijn, die leuk zijn
en die we graag weer willen doen, nog steeds missen. Het vraagt van ons allen veel en met
elkaar kunnen we op deze manier er wel voor zorgen dat het virus zo weinig mogelijk kans
krijgt zich te verspreiden.
Afstandsonderwijs
Alle scholen blijven ook de komende weken afstandsonderwijs organiseren. U wordt
daarover nader geïnformeerd door de school van uw kind(eren).
Noodopvang
De noodopvang blijft ook de komende weken bestaan voor ouders met cruciale beroepen en
voor kwetsbare kinderen (in overleg met school of hulpverleningsinstantie). We maken een
nieuwe planning voor de komende drie weken. We zien de aantallen kinderen die gebruik
maken van de noodopvang toenemen. We verzoeken u dan ook, als slechts één van beide
ouders een cruciaal beroep heeft, de opvang van uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf te
regelen.
De noodopvang wordt geboden op negen locaties verspreid over onze regio. De noodopvang
is ook, zoals het woord al zegt, noodopvang. Deze vindt plaats tijdens de reguliere
schooltijden van de school van uw kind(eren). De begeleiders (onderwijsassistenten,
vakleerkrachten, invallers, stagiaires) begeleiden de kinderen bij het maken van hun
thuiswerk. De kinderen volgen tijdens de noodopvang zoveel mogelijk de onlinelessen van
hun eigen leerkracht. De begeleiders geven geen instructielessen en dergelijke zoals de
kinderen dat in de reguliere lessen van hun eigen leerkracht krijgen! Tussendoor is er ook
tijd om te spelen en ‘leuke’ activiteiten te doen.

Aanvraagprocedure noodopvang
De aanvraagprocedure voor de noodopvang van de komende weken kent twee verschillende
mogelijkheden die hieronder worden verduidelijkt:
•

U heeft in de eerste weken al gebruik gemaakt van de noodopvang
We hebben alle belangrijke informatie dus al gekregen in de eerste periode. U kunt
de dagen en tijden waarop u opvang nodig heeft in de komende periode rechtstreeks
doorgeven via de mail opvang@sooog.nl. Wij verzoeken u daarbij de naam/namen
van uw kind(eren) en de school van uw kind(eren) te vermelden.

•

U heeft in de eerste weken nog geen gebruik gemaakt van de noodopvang
U kunt contact opnemen met de schoolleider van de school van uw kind(eren). Als
blijkt dat uw kinderen in aanmerking komen voor noodopvang dan ontvangt u een
aanvraagformulier. Deze stuurt u ingevuld terug aan de schoolleider. Hij/zij stuurt dit
door naar het centrale aanmeldpunt. Wij plannen uw kind(eren) in en informeren u
over waar uw kind kan worden opgevangen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider van de school van uw
kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur
Janny Reitsma en Jaap Hansen

