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Beste ouders, verzorgers,
Onze laatste nieuwsbrief begon als volgt: Naast het
gegeven dat het zogeheten coronavirus Nederland
inmiddels heeft bereikt, is er natuurlijk ook weer een en
ander te melden wat betreft berichten die wel
rechtstreeks met onze school hebben te maken.

Wees een
beetje lief voor
elkaar!

Inmiddels staat het dagelijkse leven geheel in het teken
van het coronavirus, zijn alle scholen gesloten en ben je
naast ouder, verzorger, oppas ook opeens meester of juf
plus daarbij heb je ook nog vaak je betaalde werk. Er
wordt in deze periode enorm veel van iedereen
gevraagd en we worden allemaal geacht ons in rollen te
schikken die vaak helemaal nieuw zijn. Daarnaast is er
sprake van verdrietige privé-aangelegenheden in een
aantal gezinnen van school waardoor deze periode nog
intenser door hen wordt ervaren.
Met alle ouders, verzorgers en kinderen wordt het contact
onderhouden per mail, telefoon of door te videobellen. Er
wordt enorm hard gewerkt door de kinderen thuis en
ouders delen met elkaar en de collega’s goede en leuke
ideeën. Zo rouleren er diverse roosters voor het
thuiswerken en zijn er in Willemstad op diverse locaties
boeken te leen of gratis af te halen.
De meivakantie start officieel vrijdagmiddag 17 april. De
school is dan ook echt gesloten en er zullen in deze
vakantie geen thuiswerkopdrachten worden uitgezet
door de leerkrachten. We willen jullie dan ook vragen om
in deze vakantie alleen contact op te nemen met
teamleden wanneer er sprake is van een noodsituatie.
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In de week voor 28 april wordt landelijk bekend gemaakt
of de maatregelen, waaronder schoolsluiting, worden
verlengd. Wanneer de scholen weer open mogen na de
meivakantie, betekent dat voor Willem de Zwijger dat er
wordt gestart op woensdag 6 mei. Het schoolkamp voor
groep 8, dat zou beginnen op die datum, is afgeblazen.
De kinderen en ouders van groep 8 zijn deze week op de
hoogte gebracht. Wanneer de maatregelen worden
verlengd en de school langer gesloten dient te blijven,
dan ontvangt u in de vakantie hierover bericht. Een
langere sluiting heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor de
noodopvang die dan verlengd zal worden.
We willen alle ouders, verzorgers en kinderen heel erg
bedanken voor de leuke, lieve en mooie berichten die we
ontvangen. We missen jullie allemaal en hopen elkaar
weer snel te mogen zien!

Vriendelijke groeten, Team Willem de Zwijger
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