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Nieuwsbrief 15 - 27 maart 2020
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Inmiddels zijn de kinderen alweer twee weken thuis en geven we OnderWijS op afstand. Voor u als
ouders een hele klus om werk, gezin en thuisonderwijs te combineren. Dat gaat met vallen en opstaan
en vraagt veel van een ieder.
We krijgen veel positieve reacties van u over hoe we het organiseren en het OnderWijS op afstand
vormgeven. We zien als management (MT) dat het onderwijs op deze manier veel vraagt van de
leerkrachten. Twee weken geleden had een enkeling binnen de organisatie ervaring met Hangouts Meet
(videobellen). En zie nu, alle leerkrachten werken er mee en wel met een hele groep kinderen! Allerlei
nieuwe ict-vaardigheden moet men in korte tijd onder de knie krijgen. Diverse collega’s hebben thuis
ook kinderen waar ze voor moeten zorgen. Dagelijks is er teamoverleg middels videobellen en
regelmatig kijkt er een kinderkoppie mee, op schoot van moeder. Het is mooi om te zien hoe de
collega’s samenwerken en elkaar helpen en ondersteunen. Het team voelt zich gesteund door uw
reacties en dit motiveert om zo door te gaan. Dank daarvoor.
Deze week hebben we overleg gehad met de medezeggenschapsraden van beide scholen. De vraag van
het MT was: hoe ervaren de ouders het thuis en wat kunnen we waar mogelijk aanpassen? Deze input
hebben we meegenomen in ons overleg met de ICT-ers en het team. In deze nieuwsbrief vindt u
informatie waarmee we het OnderWijS op afstand verder stroomlijnen.
Graag willen we u wijzen op het belang van het naleven van de richtlijnen van de overheid op basis van
de adviezen van het RIVM. Dit onderwerp kwam tijdens het medezeggenschapsoverleg ook aan de orde
en dan m.n. de richtlijnen voor de kinderen.
Het Ouderportaal is nog steeds soms lastig te bereiken, vandaar dat de schoolbrede informatie ook
gedeeld wordt op onze website. Daar is ook een fotoverslag te vinden van het thuiswerken, een kijkje
achter de schermen.
We wensen alle ouders en hun kinderen en het team veel succes en sterkte in deze bijzondere tijd.
Met vriendelijke groeten,
het MT: Mariët en Gerbert
P.S. Net voor het versturen van deze nieuwsbrief hebben alle medewerkers van de Wilhelminaschool van
de Ouderraad een mooie attentie ontvangen. Dit is namens alle ouders verstuurd. Enorm bedankt voor
dit HART onder de riem!

OnderWijS op afstand

Informatie vanuit leerkrachten. U krijgt voor de kinderen veel informatie vanuit de leerkrachten. De
afgelopen periode kwam de informatie soms hap snap. Gaandeweg brengen we hier meer structuur in.
Aan het einde van de week krijgen u en de kinderen de weektaak toegestuurd. De kinderen krijgen dan
ook het pakket met werkbladen. Deze krijgt u als ouder niet, omdat de kinderen deze op de chromebook
kunnen openen en niet geprint hoeven worden.
Per mail ontvangen de kinderen dagelijks, wanneer dit nodig is, instructiefilmpje(s) en toetsbladen.
U krijgt de informatie via het Ouderportaal, de kinderen via de mail.
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OnderWijS op afstand

Sturen van foto’s. Als er gevraagd wordt om foto’s te sturen van producten van de kinderen kunt u dit
het makkelijkst doen met uw telefoon via het Ouderportaal. We willen graag benadrukken dat we u dit
niet verplichten, maar dat het voor ons een fijn middel is om het werk van kinderen te kunnen volgen.

OnderWijS op afstand

Tips. Hieronder vindt u een lijst met websites die u kunnen ondersteunen bij het thuisonderwijs. Deze
lijst is ook op onze website te vinden.
Trefwoord

Op school werken we met de methode Trefwoord voor godsdienstig onderwijs.
Via de link komt u bij de pagina die zij hebben opgesteld voor de
thuiswerkperiode. Iedere dag treft u een bijbel- of spiegelverhaal aan met wat
vragen daarover.

Bibliotheek

Via deze nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangt u een aantal mogelijkheden
om te blijven lezen met uw kind(eren) nu de bibliotheek gesloten is.

Natuurwijs

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Natuurwijs. In deze wekelijkse
nieuwsbrief staan leuke, eenvoudige Natuurwijsopdrachten om uit te voeren
in de tuin of in het park.

LeerKRACHT

Zoals u weet werken we op school met de aanpak van stichting LeerKRACHT.
In alle klassen hangt bijvoorbeeld een leerlingbord. Via de link krijgt u tips
voor een bord thuis, dit biedt veel structuur bij het thuisonderwijs.

Heutink

Via Heutink ontvangen wij onze methodes, ook zij komen met een site met
tips en onderdelen van onze methodes.

Voortgang kinderen. U zult begrijpen dat nu het volgen van de kinderen een grotere uitdaging voor
leerkrachten en intern begeleiders is dan wanneer we gewoon naar school gaan. Normaal starten in deze
periode de trajecten rondom de plaatsingsbeslissingen. U zult begrijpen dat deze trajecten nu nog niet
kunnen starten. Ook over het maken van de LVS-toetsen is nog geen duidelijkheid. Dit hangt natuurlijk
ook erg af van wanneer we weer naar school gaan. We houden u hierover op de hoogte.
Opvang. Vanaf maandag 23 maart regelt de SKDD, in opdracht van de gemeente, de opvang voor de
scholen. Onderaan dit SchoolnieuWS vindt u de brief van hen. In deze brief staat beschreven hoe u uw
kinderen kunt aanmelden voor de opvang. De gemeente heeft contact gezocht met de SKDD en De
Boomhut, maar ook de Bosuil is gewoon open en daar denken ze ook graag met u mee.

Activiteiten. Van een aantal organisaties hebben wij al gehoord dat activiteiten niet doorgaan of tot
nader orde uitgesteld zijn. Wanneer de school weer draait, blijven wij als school bij onze activiteiten de
richtlijnen van het RIVM aanhouden. Vanzelfsprekend: wanneer de school gesloten is, gaan de
schoolactiviteiten niet door.
Activiteiten die niet doorgaan:
Koningsspelen
Avondvierdaagse
Kunst Centraal activiteiten (tijdens sluiting school)
Eindtoets groep 8
Activiteiten die tot nader orde uitgesteld zijn:
Verkeersexamen theorie en praktijk groep 7
Dramaproductie
Dagje Amsterdam groep 8
Schoolvoetbaltoernooi DVSA
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Over de activiteiten die hierboven niet zijn genoemd, is nog geen besluit genomen. Deze gaan
vooralsnog door.
Inning ClubCollect. In tegenstelling tot wat u in een eerder SchoolnieuWS heeft kunnen lezen, zal de
inning van Clubcollect deze keer alleen bestaan uit de bijdrage voor het Continurooster. Omdat erg
onzeker is of activiteiten doorgang zullen vinden factureren wij deze nog niet aan u. Wanneer de
activiteiten toch doorgaan, ontvangt u van ons een apart betaalverzoek.
Bereikbaarheid per telefoon. Sinds vorige week 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).

OnderWijS op afstand

Herhaalde oproep. 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 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.
Geregistreerd partnerschap. Meester Chiel heeft aanstaande donderdag bijzonder verlof. Hij en zijn
partner gaan dan een geregistreerd partnerschap aan. De kinderen van groep 5/6a hebben op deze dag
geen contactmomenten, wel is er werk voor hen gepland in hun weektaak.
Alvast van harte Chiel en geniet van de dag.
Stay safe. De komende week zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan over de duur van het
Onderwijs op Afstand. We hopen elkaar natuurlijk weer snel te kunnen ontmoeten op school, maar voor
tot die tijd: blijf gezond en neem alle richtlijnen in acht, ook van de kinderen!

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN!

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.

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
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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

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN!

