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Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wil ik iedereen het allerbeste toewensen voor 2021
We zijn dit jaar in een bijzondere situatie gestart.
De Trinoom is gesloten en onze kinderen krijgen les op afstand.
We hopen van harte dat de lock-down ons weer richting het oude normaal brengt.
Daar doen we het toch voor! Voor het zover is zullen we met elkaar door de zure appel
heen moeten bijten. Corona is immers nog niet klaar met ons.
Wij doen, als team van de Trinoom, onze uiterste best om alle kinderen zo goed als het
kan onderwijs op afstand te geven. Dat vraagt het nodige van onze leerkrachten.
Middels dit schrijven doe ik een beroep op u als ouder!
Dat de Trinoom dicht is betekent ook dat u als ouder uw kind thuis dient op te vangen.
Dat is vaak best lastig te combineren met het eigen werk.
Voor ouders met een cruciaal beroep organiseren wij daarom noodopvang.
Immers: het werk dat zij doen is ook noodzakelijk ter bestrijding van het coronavirus.
In vergelijking met de eerste lock-down in het voorjaar zien we een enorme toename van
kinderen die gebruik maken van de noodopvang.
Dat betekent dat wij meer leerkrachten vrij moeten roosteren om ook deze kinderen
onder schooltijd op te vangen.
U begrijpt dat heeft invloed op het onderwijs op afstand.
Wat kunt u daaraan doen?
Wij vragen ouders die gebruik maken van de noodopvang kritisch te kijken naar de
noodzakelijkheid van de opvang.
Noodopvang is bedoeld voor de momenten dat beide ouders daadwerkelijk aan het werk
zijn en de opvang echt niet anders geregeld kan worden.
Noodopvang is niet bedoeld voor het doen van bijvoorbeeld thuiswerk wanneer u niet
werkzaam bent in een cruciaal beroep.
Ik vertrouw erop dat u als ouders/verzorgers naar aanleiding van bovenstaande de
juiste afwegingen maakt als het gaat om wel/niet gebruik van noodopvang.
Dank daarvoor!
Hans Velvis
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