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Lockdown vanaf 16 december
Het ziet ernaar uit dat er vanavond een lockdown wordt aangekondigd om het Corona-virus een
halt toe te roepen.
De basisscholen sluiten hoogstwaarschijnlijk. Morgen is dan de laatste dag dat de leerlingen op
school zijn.
Wij vinden het verschrikkelijk dat deze maatregel nodig is. We zien uw kinderen heel graag
dagelijks hier op school, maar het is even niet anders…
We zijn vanmiddag direct gestart om ons voor te bereiden op thuisonderwijs. Hiervoor hebben
wij uw medewerking nodig. Hieronder leest u meer over de komende periode.
Morgen: Tas mee
We geven morgen aan de leerlingen pakketjes mee naar huis. Hiervoor vragen wij u om uw
kind een grote tas mee naar school te geven.
Devices
We zijn van plan de leerlingen van groep 3 t/m 8 en de Nieuwkomersgroep een device (laptop,
iPad of Chromebook) mee te geven. Gedurende de periode van het thuisonderwijs bent u
verantwoordelijk voor dit apparaat. Bij schade of vermissing bent u aansprakelijk voor de
kosten.
Niet online = verzuim
Wij rekenen erop dat u uw kind helpt bij het thuisonderwijs. Het is erg belangrijk dat uw kind op
de aangegeven tijden inlogt bij de lessen.
Is uw kind niet online op de aangegeven momenten? Dan registreren wij uw kind als afwezig.
Wij geven dit door aan Bureau Leerplicht Amsterdam. Uw kind is leerplichtig.
Ook tijdens thuisonderwijs bent u als er ouder verantwoordelijk voor dat uw kind onderwijs kan
volgen.
Lesroosters komende periode
De leerkrachten zijn druk bezig met het voorbereiden van het thuisonderwijs. Zij brengen u
z.s.m. via Parro op de hoogte van de lestijden.

Kerst Hightea vervalt…
Helaas vervalt de Kerst Hightea van a.s. donderdag. De oliebollen die we hadden besteld (en
betaald..) hebben we vanmiddag al laten komen. Daar hebben de leerlingen van genoten!
Winterschool
Zo’n 65 kinderen hebben zich opgegeven voor de Winterschool in de kerstvakantie. Zoals het er
nu naar uit ziet gaat de Winterschool helaas niet door. Dat vinden we heel erg jammer. We
verheugden ons er heel erg op!
Inzamelingsactie
Morgen is de laatste dag dat u nog wat kunt meegeven voor de inzamelingsactie. Op het
podium staat een enorme berg dozen. We dragen deze dozen nog over aan stichting Carabic.
Hierbij bedanken wij u voor alle spullen en levensmiddelen die u aan uw kind heeft
meegegeven. De leerlingen van obs De Brink en obs Holendrecht hebben ervaren hoe je
samen heel veel kunt betekenen voor mensen die hulp nodig hebben. Juist in deze tijd is dat
heel veel waard.
Tot slot
Wij wensen u heel veel sterkte, de komende periode. Hou vol, in het belang van onze toekomst.
Hieronder vindt u nog wat linkjes naar informatie over hoe om te gaan met het Corona-virus, in
verschillende talen.
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://www.pharos.nl/ﻛﻮروﻧﺎ-ﻓﯿﺮوس/
https://www.pharos.nl/coronavirus-spaans/
https://www.pharos.nl/the-coronavirus/

