Infobulletin 27 maart 2020
In deze editie:
ü Thuisonderwijs
ü Werkgroep schooltijden

Bij deze infobulletin zit een filmpje. Klik op het filmpje om te zien wat de juffen
jullie wensen!
Thuisonderwijs
In dit infobulletin brengen wij u graag op de hoogte van de huidige ontwikkelingen met
betrekking tot het thuisonderwijs:
Scenario’s na de meivakantie
Op dinsdag 21 april hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over de vervolgstappen van de
getroffen maatregelen. Wij houden rekening met verschillende scenario’s;
Ø De maatregelen worden verlengd en de school blijft langer dicht. De ingezette koers
qua thuisonderwijs en online lesgeven zal gecontinueerd worden.
Ø De maatregelen worden versoepeld. De scholen gaan gefaseerd open. Er zullen
vanuit het ministerie richtlijnen volgen die wij als Rehobothschool zullen opvolgen.
Over de verder praktische invulling hiervan, gaat het team tijdens de studiedag op
4 mei mee aan de slag. Wij zullen u aan het eind van deze studiedag op de hoogte
brengen.
Ø De maatregelen komen te vervallen. Vanaf 6 mei zullen wij dan de leerlingen weer
verwelkomen op school en keren we terug naar de situatie zoals we gewend waren.
Ø Andere mogelijkheden die we nu niet kunnen voorzien.
Noodopvang meivakantie
Vandaag gaat de meivakantie van start. De komende 2 weken hebben alle leerlingen van
de Rehobothschool vrij. De afgelopen periode konden ouders met vitale beroepen gebruik
maken van de noodopvang van onze stichting. Mocht u als ouder met een vitaal beroep
deze meivakantie ook gebruik willen maken van de noodopvang, dan wordt dit gefaciliteerd
door gemeente Gooise Meren in samenwerking met SKBNM.
Zij bieden óók noodopvang aan ouders die geen contract bij de SKBNM hebben. Dat
verloopt via de Gemeente Gooise Meren, via het Regionaal Meldpunt Kinder- en
Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202. Op de volgende website is deze
informatie ook te vinden, zie: https://skbnm.nl/hoe-gaat-de-skbnm-om-met-hetcoronavirus/.
Kwink
In verband met het Coronavirus bieden de makers van Kwink tijdelijk materiaal aan
om thuis mee aan de slag te gaan. Daarbij wisselen ze vrolijke lessen af met
praktisch
materiaal.
Hier
is
de
link: https://www.kwinkopschool.nl/kwinkactueel/kwink-voor-thuis/ Het is absoluut de moeite waard om te bekijken!
Bijvoorbeeld "Elke dag aan de slag": Voor elke dag een spel om thuis te spelen.
Inclusief puzzels en kleurplaten. Ook vind je onder Kwink TV leuke en leerzame
animaties.
Yurls pagina Proceon
De meivakantie staat voor de deur. Een aantal ouders vinden het fijn om ook in deze
periode een stukje structuur voort te zetten. Zeker nu er vanwege de 'intelligente
lockdown' geen uitjes op de agenda's zullen staan. Alle scholen binnen de stichting hebben
de afgelopen dagen leuke en leerzame activiteiten verzameld. Deze zijn op een Yurls-van

Proceon geplaatst. Door op onderstaande link te klikken, kunt u via de tab 'meivakantie',
zelf speuren naar leuke en leerzame activiteiten voor in de vakantie:
https://scholengroepproceon.yurls.net/nl/page/1103791#boxes-container

Werkgroep ‘Schooltijden’.
Op donderdag 2 april heeft de werkgroep via een conference call een meeting gehad.
Tijdens deze meeting hebben zij het advies geformuleerd. Dit advies zal op maandag 4
mei per mail met u gedeeld worden. We willen u vragen om naar aanleiding van het advies
uw aanvullingen, commentaar of een ander punt van zorg per mail naar
schooltijden.rn@proceon.nl! Deze ontvangen wij graag uiterlijk op 12 mei a.s. Op 13 mei
zal de werkgroep weer bij elkaar komen en uw aanvullingen verwerken in het definitieve
advies. Het advies zal op donderdag 14 mei in de MR-vergadering besproken worden.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe en graag tot
ziens op woensdag 6 mei!
Vergeet u niet het filmpje te bekijken met uw kinderen of even
langs school te rijden?

Rehobothschool Naarden Vesting – Westwalstraat 49 – 1411 PD - 035-6946240 rehobothnaarden@proceon.nl

