Tuk, 15-12-2020

Beste ouders,

Gisteren informeerden we u al over de schoolsluiting. Inmiddels is het een feit. Vandaag zijn wij voor
de laatste dag aanwezig op school. Nu we dit schrijven zijn de leerlingen druk met het maken van
kerstbakjes, kerstbomen en kerstversieringen. Een gezellige afsluiting van een heel raar jaar.
Tot in ieder geval maandag 18 januari sluiten we onze deuren. Via deze mail brengen we iedereen op
de hoogte van het programma van de komende dagen tot aan de kerstvakantie, en de periode van
thuisonderwijs ná de kerstvakantie en de noodopvang.
Thuiswerk deze week
Vandaag ontvangen alle leerlingen een werkboekje met materialen voor de komende dagen. Dit zijn
werkboekjes met herhaling en kan per klas verschillen van inhoud. Er vindt deze week in principe
geen les via google classroom plaats. Voor de groepen 1 en 2 zal juf Jacquolien de leerlingen
informeren via de klasbord app “groep 1 en 2 thuis”.
Voor urgente vragen m.b.t. uw kind en de lesstof is de leerkracht deze week bereikbaar via de mail.
In de kerstvakantie zal deze niet beantwoord worden.
Online lessen school na de kerstvakantie
De komende dagen zullen de leerkrachten het thuisonderwijs weer gaan inrichten voor de periode
van 4 januari t/m 18 januari 2021. De leerkrachten stellen een onderwijspakket samen waarop we in
gaan zetten op de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en spelling. Voor de verdere invulling
hiervan wordt u door de leerkrachten op de hoogte gebracht.
Noodopvang
Ook nu bieden we als school weer noodopvang aan voor kinderen waarvan de ouders werken in een
cruciaal beroep, of voor leerlingen in een lastige thuissituatie. Het grote verschil met het voorjaar is
dat we nu te maken hebben met een volledige lockdown. De oproep van minister-president Rutte
was scherper dan in het voorjaar: werk thuis en de laat de werkgever er écht voor zorgen dat je thuis
kunt werken. We hanteren daarom strikt het lijstje wat op www.rijksoverheid.nl wordt gehanteerd
t.a.v. cruciale beroepen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Zoals het nu gecommuniceerd is dienen beide ouders een cruciaal beroep te hebben om van
noodopvang gebruik te kunnen maken.

Als erin de thuissituatie geen andere oplossing is, dan geldt;
•
•

Eventuele noodopvang kan geboden worden op werkdagen van 8:30 tot 14:30 uur.
Heeft u volgens www.rijksoverheid.nl recht op noodopvang? Dan geldt de volgende
procedure:

Aanmelden noodopvang
•
•
•
•
•

Stuur uiterlijk 2 werkdagen vantevoren een mail naar directie.puzzelstuk@catent.nl
Geef zo concreet mogelijk de gewenste datum en tijd aan. Ook geeft u aan in welke
beroepen beide ouders werkzaam zijn.
Wij gaan erin alle vertrouwen vanuit dat er geen misbruik van deze vorm van opvang
gemaakt gaat worden en vragen u om de noodopvang tot een minimum te beperken.
Indien wij twijfelen over de thuissituatie of het al dan niet hebben van een cruciaal beroep,
kan het zijn dat we daar contact over hebben.
Zolang niet door directie bevestigd is dat de noodopvang akkoord is kan er géén gebruik van
noodopvang gemaakt worden.

De leerkrachten zijn tijdens de (online) lesdagen bereikbaar via mail. In noodgevallen is de school ook
bereikbaar via de mail;
directie.puzzelstuk@catent.nl (Age-Jan Hut) of j.driezen@catent.nl (Jacqueline Driezen)
We weten dat deze situatie niet prettig is. Iedereen doet zijn best, de leerlingen, de ouders maar ook
ons team van ’t PuzzelsTuk. We hopen dat iedereen zich aan de maatregelen gaat houden zodat we
elkaar snel weer op school kunnen zien.

Met vriendelijke groet,
Team ‘t PuzzelsTuk

