9 april 2020
Beste ouders, verzorgers,
Activiteiten schooljaar 2019-2020
Op de agenda van het lopende schooljaar staan nog activiteiten gepland, waarover scholen zich gaan
bezinnen met betrekking tot de voortgang. Op 21 april verwachten we van het kabinet meer te horen
over de ontwikkeling van de lopende maatregelen.
U ontvangt van uw school op een later moment meer informatie over de voortgang van geplande
activiteiten.
Vakantie en studiedagen schooljaar 2020-2021
We kunnen voorlopig nog geen helderheid geven over het vakantierooster inclusief studiedagen voor
schooljaar 2020-2021. We waren in afwachting van meer duidelijkheid vanuit het Rijk over wat de
coronacrisis betekent voor de onderwijstijd. Nu dit helder is kunnen we met deze informatie binnen
de opvang en het onderwijs van Allente afstemming hebben, waarna de scholen aan de slag kunnen
met hun vakantierooster. Na overleg met de MR zal het rooster vervolgens openbaar gemaakt
worden. Dit kan dus iets later zijn dan u normaal van ons gewend bent, maar weet dat we hiermee
bezig zijn.
Feestdagen
Er zijn geen aanmeldingen voor de feestdagen bij ons binnen gekomen. De noodopvang is daarom
gesloten op 2e Paasdag en Koningsdag.
Corona-hulplijn voor ouders
Om een extra bijdrage te leveren aan de ondersteuning voor ouders en leerlingen is een hulplijn
geactiveerd. Deze hulplijn is geïnitieerd door het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Noord-Kennemerland.
Wie zitten er achter de hulplijn?
Dat zijn alle ambulant begeleiders vanuit Aloysiusstichting en de ambulant begeleider nieuwkomers;
zij zitten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Wanneer maak ik gebruik van de hulplijn?
Het kan voorkomen dat u in sommige gevallen gewoon niet meer goed weet wat te doen. Vooral bij
ouders met de meest kwetsbare kinderen kan het water hoog aan de lippen staan. Schroom dan niet
en bel of mail de hulplijn.
Met welke vragen kan ik bijvoorbeeld terecht?
• Ik ben klein behuisd en mijn kind heeft geen rustige werkplek.
• Hoe houd ik het vol in de dubbele rol van ouder en leerkracht.
• Hoe vind ik balans tussen mijn eigen werk en dat van mijn kind.
• Hoe bespreek ik Corona met mijn jonge kind.
• Ik heb behoefte aan ontspanningsoefeningen.
• Hoe bereid ik mijn kind voor naar het moment dat het weer naar school kan.
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Hoe kom ik bij de hulplijn?
Ga naar de website: www.ppo-nk.nl en klik op “Corona-hulplijn: passend onderwijs thuis”. Dan wijst
het zich vanzelf.
Zonnebrand
Nu het wat mooier weer wordt, verzoeken wij u om zonnebrand mee te geven als uw kind naar de
noodopvang gaat. Om allergische reacties te voorkomen, vragen we u om dit zelf mee te geven.
Huiswerk en inloggegevens
Helaas gebeurt het nog regelmatig dat er kinderen naar de noodopvang komen die niet exact weten
wat ze moeten doen aan schoolwerk. Gaat uw kind naar de noodopvang? Neem dan met hem/haar
vooraf door wat ze moeten doen aan huiswerk en geef het rooster en inloggegevens van online
programma’s van school mee naar de opvang. Alleen dan kan uw kind huiswerk maken en kan de
aanwezige leerkracht ondersteuning bieden. Bedankt voor uw medewerking.
Brengen en halen op de noodopvang
Wij willen u verzoeken tijdens het brengen en halen op de noodopvang de richtlijnen van het RIVM in
acht te houden. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en wacht even buiten of in de hal wanneer het op
de noodopvang wat drukker is. Geef uzelf en andere ouders de ruimte. Maak met de medewerkers op
de opvang een afspraak voor breng- en haaltijd om drukte te verminderen. Alvast bedankt voor uw
begrip en medewerking!
U kan de komende weken corona nieuws van Allente blijven volgen op onze website. Mochten er
ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u weer persoonlijk per email.
Tot slot wens ik u fijne Paasdagen. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul voorzitter crisisteam
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