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Extra nieuwsbrief 14 - 20 maart 2020
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Vorige week schreven wij dat we bezig waren met een protocol voor wanneer er, in verband met het
Corona-virus overgegaan moest worden tot het naar huis sturen van groepen of het sluiten van de
school. Inmiddels is het zover. De kinderen zijn sinds deze week thuis en vanaf dinsdag (groep 4 t/m 8)
en woensdag (groep 1 t/m 3) ook aan het werk. We schreven het al eerder, maar wat goed om te zien
dat nagenoeg iedereen elke keer is ingelogd en druk bezig is met zijn schoolwerk. We realiseren ons
terdege dat we een groot beroep op u doen. Bedankt voor uw medewerking en ook voor de vele
positieve reacties die we mochten ontvangen t.a.v. thuisonderwijs. Goed om te zien dat we samen,
ouders, kinderen en leerkrachten, de uitdaging aan zijn gegaan. Zo doen we onze slogan echt eer aan!
Het was de afgelopen week soms lastig om elkaar via het Ouderportaal te bereiken. Basisonline gaf zelf
aan de grote drukte en de piekbelasting niet de baas te kunnen. Inmiddels lijkt dit beter te gaan.
Op o
 nze website staan alle berichten die de afgelopen week op schoolniveau verstuurd zijn nog even bij
elkaar. We blijven communiceren via het Ouderportaal, maar zullen de informatie die schoolbreed
verspreid wordt, ook op de website plaatsen.
In dit SchoolnieuWS zult u niet veel informatie vinden over komende activiteiten, maar de informatie is
vooral gericht op het onderwijs op afstand.
Met vriendelijke groeten,
Team Wilhelminaschool

Bereikbaarheid per telefoon. Sinds donderdag werkt ook het gros van ons team thuis. Het kan dus
zijn dat de school telefonisch niet te bereiken is. U kunt ons bereiken via het Ouderportaal of via de mail.
Wanneer er calamiteiten zijn, kunt u de mobiele nummers van Gerbert en Mariët vinden in de schoolgids
(via de website).
Bouw! Een heel aantal kinderen werkt op school en thuis met de leesmethode Bouw! De komende
periode leent zich daar ook goed voor.
Opvang. Vanaf maandag 23 maart regelt de SKDD de opvang voor de scholen.
SchoolnieuWS vindt u de brief van hen. In deze brief staat beschreven hoe u uw
aanmelden voor de opvang. De kinderen die bij Mariët al waren opgegeven zijn al
organisatie. Voor alle duidelijkheid: de criteria om van de opvang gebruik te kunnen
gelden!

Onderaan dit
kinderen kunt
bekend bij de
maken blijven

ICT-problemen thuis. Er zijn twee problemen die veel voorkomen. Hier leest u hoe u dit kunt
verhelpen.
1. Kinderen die met hun chromebook op verschillende locaties werken krijgen de vraag: oud wachtwoord
opgeven? Klik dan op 'ja' en op 'toch doorgaan'.
2. Bij Basispoort thuis voor groep 1 en 2 komt de mail veelal terecht in uw spambox. Als u niets
ontvangt: kijk in uw spambox.
Ouderen in Amerongen. In alle nieuwsberichten lezen we dat vooral ouderen in een sociaal isolement
dreigen te raken door alle voorgeschreven richtlijnen. Reden voor Wilhelminaschool en De Regenboog
om contact te zoeken met De Ridderhof en Elim. Wij willen u vragen om het initiatief te nemen om met
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u kind(eren) bijvoorbeeld brieven, kaarten, verhaaltjes en tekeningen te maken. De leiding van Elim en
De Ridderhof geven aan dat hun bewoners een tekening of verhaal van de kinderen heel erg op prijs
zullen stellen. Wanneer u en uw kind(eren) het leuk vinden, kunt u hieraan meewerken door post te
sturen naar:
De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC Amerongen of naar
Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen.
De medewerkers van de ouderencentra zorgen dan dat het bericht bij hun bewoners terecht komt.

Brief over noodopvang:

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Waarschijnlijk bent u door uw school en/of uw kinderopvangorganisatie op de hoogte gebracht van de
mogelijkheid voor noodopvang voor kinderen. In overleg met de meeste (bovenschools) directeuren en
kinderopvangorganisaties is er een plan gemaakt over de noodopvang in Amerongen. Dit plan wordt vanaf
maandag 23 maart in werking gesteld.
Om de noodopvang zo efficiënt mogelijk te organiseren is het uitgangspunt dat er per dorp op één locatie
noodopvang gerealiseerd wordt in samenwerking met de scholen. De voorwaarden waaronder en hoe dit
plaatsvindt zijn afgestemd met de GGD. Voor Amerongen is de noodopvang als volgt georganiseerd:
●

●

Kinderen van 0 - 4 jaar kunnen terecht bij hun gebruikelijke kinderopvangorganisatie; welke ook
fungeert als noodopvang. Mocht deze niet open zijn of maakt een kind normaliter geen gebruik van
opvang dan kunnen deze kinderen vijf dagen per week terecht bij onderstaande noodopvanglocatie.
Voor kinderen van 4 -12 jaar wordt er per dorpskern in ieder geval één centrale noodopvang
geopend, waar kinderen vijf dagen per week terecht kunnen. Dit geldt ook voor kinderen die nu nog
geen gebruik maken van een BSO.

Onderstaande locaties zijn vijf dagen per week open van 7.30 tot 18.30 uur.
Leeftijd
Noodopvang
Amerongen
0 – 4 jr
Noodopvang in KDV de Boomhut
4 – 12 jr
Noodopvang in BSO de Boomhut (i.s.m. De Regenboog
en Wilhelminaschool) i.c.m. BSO SKDD

aanmelden via
info@kinderopvangdeboomhut.nl
info@kinderopvangdeboomhut.nl
of info@skdd.nl

Voor wie is de noodopvang?
Werkt u in een cruciale beroepsgroep en kunt u geen andere opvang voor uw kind organiseren dan wordt er
alles aan gedaan om de opvang voor uw kind te verzorgen, ook als u op dit moment nog geen gebruik
maakt van kinderopvang. We willen u vragen om alleen gebruik te maken van de noodopvang als u echt
geen andere opvang kunt regelen.
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Gebruik maken van deze noodopvang?
Mocht u gebruik willen maken van deze noodopvang dan kunt u uw kind als volgt aanmelden:
● Ouders van kinderen die reeds klant zijn bij SKDD kunnen hun kind aanmelden via een
ouderportaalbericht.
● Ouders van kinderen die nog geen gebruik maken van opvang bij SKDD kunnen hun kind
aanmelden via de e-mailadressen in bovenstaande tabel. Vermeld hierbij:
o Naam van uw kind
o Geboortedatum
o Telefoonnummer
o Verwachte opvangdagen
Uiteraard dient uw kind geen verkoudheidsklachten of koorts te hebben.
Ingangsdatum noodopvang
De noodopvang gaat in vanaf maandag 23 maart 2020.
Financiën
Over de financiële verrekening voor nieuwe klanten of extra ingezette dagdelen van bestaande klanten
binnen de kinderopvang is op dit moment vanuit de overheid nog geen duidelijkheid. Voor nu is het
organiseren van noodopvang voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep de eerste
prioriteit. Bij Kinderopvang SKDD worden alle nieuwe kinderen geregistreerd, maar vooralsnog niet
gefactureerd. Hiervoor wordt nadere berichtgeving vanuit de overheid afgewacht.
Vragen?
Voor vragen met betrekking tot de noodopvang kunt u contact opnemen met Kinderopvang SKDD via
info@skdd.nl en info@kinderopvangdeboomhut.nl
Wij realiseren ons dat dit voor u als ouder, maar ook voor uw kinderen een pittige tijd is. Kinderen zijn thuis
bij u als ouders terwijl u ook probeert te werken. Wanneer kinderen worden opgevangen is dat in een
andere situatie dan normaal. Dat kan best leuk en bijzonder zijn, maar het is ook onwennig en onrustig. Met
elkaar doen we onze uiterste best om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen.
Met vriendelijke groet,
Namens het managementteam van Kinderopvang SKDD
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