AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS VAN LIEMERSNOVUM

Zevenaar, 22 april 2020
Onderwerp
Kenmerk

: herstart na de meivakantie
: 2020-121-LN-CvB brief ouders herstart scholen

Geachte ouders en verzorgers,
Het hoge woord is eruit: de scholen gaan voorzichtig weer beginnen na de meivakantie. Het zal even wennen zijn:
weer naar school na zo’n lange periode. Fijn dat de kinderen elkaar en hun meesters en juffen weer gaan zien.
LiemersNovum stelt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, kinderen en ouders voorop. Al onze scholen
zullen de richtlijnen van RIVM en overheid volgen. We streven ernaar om de mogelijkheid een eventueel coronavirus
aan elkaar door te geven tot het minimum te beperken.
Als de scholen 11 mei a.s. opengaan zal er de eerste dagen veel aandacht zijn voor het welbevinden van de leerlingen.
Na zo’n lange tijd van afwezigheid zal het best wel weer wennen zijn aan het ritme van een schooldag, ook al is dat
nog maar voor de helft. De focus komende weken zal gericht zijn op de basisvakken taal, lezen en rekenen. We gaan
niet uit van achterstanden, maar we beschouwen deze opstart als het ware als een nieuw beginpunt. We beoordelen
waar de kinderen aan toe zijn en denken dan weer snel in een normaal ritme te komen.
In de pers is veel gesproken over mogelijke achterstanden die kinderen hebben opgelopen. Wij willen echter graag
benadrukken dat heel veel kinderen (en hun leraren en hun ouders) juist veel nieuwe vaardigheden hebben geleerd.
We hebben versneld leren werken met diverse digitale systemen; we hebben geleerd systematisch en digitaal te werken. En dat is winst die we behouden.
We hebben u allen hard nodig bij de opstart na de meivakantie. We doen een dringend appel op uw verantwoordelijkheid. Voorlopig zal voor volwassenen de anderhalve meter afstand in acht genomen moeten worden. Daarom verzoeken we u om in en rondom het schoolgebouw de anderhalve meter tussen ouders en leerkrachten in acht te nemen. Ook vragen wij u om niet in het schoolgebouw te komen en uw kind waar mogelijk bij het hek of uiterlijk op het
schoolplein over te dragen aan de leerkracht.
Vanzelfsprekend zullen alle scholen van LiemersNovum u middels een brief op de hoogte brengen over de specifieke
schooltijden en afspraken die passen bij de specifieke schoolsituatie van uw kind. U zult deze week door iedere school
hierover geïnformeerd worden.
Als bestuur van LiemersNovum willen we u hartelijk bedanken voor de begeleidende onderwijstaak die u noodgedwongen op u genomen hebt. Compliment daarvoor.
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