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Beste ouders,
De eerste week van het werken met onderwijs op afstand zit erop.
Gisteren heeft u in een extra nieuwsbrief de informatie ontvangen over de fysieke
lespakketten die maandag opgehaald kunnen worden.
Graag wil ik in onderstaand schrijven nog eens benadrukken wat u wel/niet kunt
verwachten met betrekking tot de noodopvangplicht van de school.
De scholen zijn tot nader orde tot 6 april 2020 gesloten. De scholen zijn allen open voor
noodopvang kinderen. De noodopvang is voor kinderen

van ouders in “cruciale” beroepen;

wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en

wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen
keelpijn hebben en geen koorts hebben.
Coronacrisis
Nederland is in crisis vanwege het corona-virus.
Om de verdere verspreiding van het virus te vertragen, roept de overheid alle mensen op
om zo min mogelijk contact met elkaar te hebben. Binnen het gezin is het niet mogelijk om
het contact met elkaar te vermijden. Contact tussen gezinnen moeten mensen tot een
minimum beperken.
Vanaf 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang gesloten en werken mensen zoveel
mogelijk thuis.
Om ervoor te zorgen dat alle mensen eten en drinken en (medische) zorg kunnen krijgen,
vraagt de overheid bepaalde beroepsgroepen wel naar hun werk te komen. De
supermarkten zijn bijvoorbeeld open. Wij kunnen gewoon onze boodschappen doen. In
ziekenhuizen werken medewerkers gewoon door. Zij moeten zelfs meer mensen kunnen
opvangen omdat door het corona-virus meer mensen ziek worden.
Mensen in deze “cruciale beroepen” moeten naar hun werk kunnen. Daarom heeft de
overheid aan het onderwijs en de kinderopvang gevraagd om noodopvang te regelen voor
kinderen van ouders in cruciale beroepen. Kans & Kleur zorgt samen met De eerste stap
voor deze noodopvang in Wijchen.
Om de verdere verspreiding van het virus te vertragen, is het van groot belang dat ouders
zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen
omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om
een recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang. Als die noodzaak er is, zijn
kinderen van harte welkom en zullen wij hen met warmte ontvangen.
Om de verspreiding van het virus te beperken is er op alle scholen noodopvang. Zo komen
leerlingen van verschillende scholen niet met elkaar in contact. Maar ook bij Kans & Kleur
zijn veel medewerkers ziek. We weten niet of we over enige tijd toch opvanggroepen van
verschillende scholen moeten samenvoegen. Nu is dat nog niet nodig en ook niet
wenselijk.

We moeten met ons allen de corona-crisis weerstand bieden. Iedereen moet zijn eigen
verantwoordelijkheid nemen. We vertrouwen erop dat ouders dat doen.
Ouders kunnen erop rekenen dat medewerkers van Kans & Kleur met liefde en plezier hun
verantwoordelijkheid nemen.
Met vriendelijke groeten,
Hans Velvis
Directeur de Trinoom
Bedankje
Voor een school met de omvang van de Trinoom komt er het nodige op je af als het gaat
om het organiseren en “coronaproof” uitdelen van lespakketten.
Graag wil ik hier mijn dank uitspreken richting de familie Schouten (Hema Wijchen).
Met het beschikbaar stellen van ruim 800 plastic zakken zijn wij enorm geholpen om deze
logistieke operatie maandag goed te laten verlopen.
Hieronder een foto van al klaar liggende pakketten op de Brink die vandaag richting
hoofdvestiging worden verplaatst.

Graag wil u als ouder bedanken voor de inzet gepleegd in deze bijzondere tijd als het gaat
om het ondersteunen en begeleiden van uw kind(eren) met het maken van de aangeboden
lesstof.
Dit wordt enorm gewaardeerd door het team van de Trinoom.
Spelende kinderen
Graag wil ik u attent maken op het volgende in deze bijzondere tijden;
De afgelopen week trof ik regelmatig grote groepen kinderen, 30 en meer, aan op de centrale
speelplaats van de Trinoom.
Ik begrijp dat kinderen, zeker in deze dagen, behoefte hebben aan spelen en buitenlucht.
Toch zou ik u als ouder dringend willen verzoeken dat op het moment uw kind buiten speelt
dit zoveel mogelijk in kleine groepjes plaats te laten vinden met gepaste afstand hierbij.
Minister president Rutte heeft donderdag nog eens benadrukt tijdens zijn persconferentie,
dat naast alle al bekende maatregelen, gepaste afstand van 1 ½ meter enorm kan bijdragen
om het corona virus beheersbaar te houden en de groeicurve binnen acceptabele grenzen
blijft.
Communicatie vanaf volgende week
De komende week willen we als leerkrachten graag in contact komen met de kinderen als
het gaat om het thuisonderwijs.
Afspraak die we nu gemaakt hebben is dat de kinderen in de ochtend vragen/opmerkingen
kunnen stellen aan hun leerkracht per mail.
Ieder kind mag per dag maximaal een mail met vragen/opmerkingen naar haar/zijn
leerkracht sturen.
Kinderen die duo leerkrachten hebben sturen hun mail naar beide leerkrachten.
Vanzelfsprekend evalueren wij in de loop van de week of dit in eerste instantie een
werkende vorm is.
Daarnaast zijn we druk bezig om de verschillende opties met betrekking tot “
beeld/telefooncontacten” aan het onderzoeken.
Ook hier komen we in de loop van de komende week op terug.
We streven hierbij naar zoveel mogelijk uniformiteit qua communicatie.
Noodopvang/lespakketten vanaf maandag 23 maart
Kinderen vanaf groep 3 die de komende week gebruik maken van de noodopvang dienen
het schriftelijke lespakket en etui mee te nemen
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ENQUÊTE VIA PARNASSYS OVER DE OUDERGESPREKKEN.
Binnenkort krijgt u een enquête via Parnassys over de oudergesprekken. Wij hebben graag
uw input en zienswijze over dit onderwerp. Op 23 maart zal de enquête uitgezet worden, op
3 april wordt hij weer gesloten. Belangrijk is om te weten dat het niet mogelijk is om deze
enquête anoniem in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw input!
De MR van de Trinoom
AANBOD BIBLIOTHEEK WIJCHEN
De bibliotheek Wijchen biedt u als ouder de volgende mogelijkheden en suggesties.
Er is de mogelijkheid om via de volgende
link https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html boeken digitaal te lezen.
Mocht u nog geen account hebben, dient u zich eerst te registreren via de volgende link
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-aanmaken.html
Verder kunnen leden per pasje 5 boeken reserveren die wij bij de mensen thuis brengen.
We nemen dan eerst even contact op voordat we ze brengen.
Op de website van de bibliotheek Wijchen treft u verder onderstaande informatie aan;
Voor alle leeftijden:
Leden kunnen digitaal doorlezen met de ruim 28.000 e-books voor kinderen en volwassenen
van de online Bibliotheek. Luisterboeken (voor alle leeftijden) zijn beschikbaar in
de LuisterBieb-app, waar tijdelijk een extra reeks mooie gratis (!) luisterboeken aan is
toegevoegd. Iedereen, lid of geen lid, kan hier gebruik van maken.
De diensten Delpher en DBNL, waar ook veel (kinder)boeken te vinden zijn, blijven ook
beschikbaar.
Voor kinderen:
Op jeugdbibliotheek.nl staan nog meer leuke tips voor kinderen: inspiratie voor leuke
boeken en allerlei informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Voor kinderen die lezen
lastig vinden, bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnende lezers, is er karaokelezen (luisteren
met ondertitels) via yoleo.nl.
Voor de allerjongsten hebben we naast luisterboeken ook leuke voorleesfilmpjes via deze
link op jeugdbibliotheek.nl.
Nu de kinderen thuis en veel online zijn, is dit een ideaal moment voor de DataDetox Game
en de quiz veilig internetten, ook via de jeugdbibliotheek.
Via deze link van onze site, vind je alle links van Yoleo en Datadetox game
etc. https://www.bibliotheek-wijchen.nl/nieuws/Maatregelen_coronavirus.html
Op facebook wordt er bijna elke dag een prentenboek voorgelezen door een van onze
collega's. Wellicht ook leuk om te vermelden. https://www.facebook.com/BoekStartWijchen-976833572388048/
Maak iets moois voor een oudere in Wijchen
De ouderen in het woon/zorgcentrum van de Meander mogen niet naar buiten vanwege het
coronavirus. Ze zouden het wel heel leuk vinden om een kaartje of een mooie tekening te
krijgen. Dus wil je een kaartje schrijven of een tekening maken voor deze bewoners dan
zijn ze daar zeker blij mee.
De tekening of kaartje kun je maandag meegeven aan degene die het lespakket komt
ophalen. In ieder lokaal staat een doos waarin de kaartjes of tekeningen worden verzameld.
Een ouder haalt alles op en zorgt ervoor dat het bij de Meander komt.
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