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Het is een verwarrende tijd. ’s Morgens geen haast bij het ontbijt om op tijd op
school te zijn. Maar ook is er ’s middags geen sport, muziek. Zelfs het met elkaar buiten
spelen lukt nauwelijks nog. Daarom: zorg voor elkaar! In deze tijd die zo anders is dan we
gewend zijn, zoeken we naar de manier om met elkaar verbonden te blijven. Leerkrachten
met de kinderen. Kinderen met klasgenoten. Ouders met andere ouders. Dat doet ieder op
eigen wijze. Zo hopen we samen goed door deze vreemde tijd te komen. Aan de ouders de
oproep: zoek contact met de leerkracht van je kind als er zorg nodig is, zodat we kunnen
zorgen voor elkaar. En daarbij: geniet van de kinderen die thuis aan het leren zijn. Het is
ondanks alles een leerzame periode.
Voor zaken betreffende de klas kunt u terecht bij de klassenleerkracht. Daarvoor kunt
u Parro gebruiken of het mailadres die aan de school is verbonden. Afgesproken is verder
dat de leerkrachten geen prive-telefoonnummers uitwisselen met ouders. Prive is prive,
thuis is thuis. Komt u er niet uit met de leerkracht, dan kunt u zich altijd wenden tot
ondergetekende: locatieleider@sbo-catamaran.nl
Sommige ouders of verzorgenden hebben behoefte aan noodopvang zodat zij zich
kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om
beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.
Sinds afgelopen weekend is de noodopvang in de voorkomende gevallen ook bestemd voor
kinderen waar zorgen over zijn. Deze opvang wordt begeleid door verschillende
leerkrachten, die een rooster volgen. Ik wil u er wel op wijzen dat er alleen opvang is voor de
kinderen op de dagen dat er geen opvang is thuis. Wilt u van de noodopvang gebruik maken,
graag contact zoeken met locatieleider@sbo-catamaran.nl

Vorige week kwam er bericht vanuit de overheid dat er dit jaar geen eindtoets
afgenomen gaat worden bij leerlingen in de eindgroepen van onze speciale basisschool. Dit
betekent dat het voorlopige schooladvies, gegeven door de leerkracht van jullie kind en
gebaseerd op het brede beeld van de ontwikkeling van de kinderen, definitief wordt. Mocht
dit vragen oproepen, mail gerust naar de leerkracht van uw kind of naar de intern begeleider
(ict@sbo-catamaran.nl.
De eerste echte week thuisonderwijs zit erop. Een week waarin thuis de kinderen
schoolwerk moesten laten doen. Er zijn verschillende reacties op het thuis werken gegeven.
Berichten van ouders die thuis prima uit de voeten kunnen met de thuiswerkpakketten, het
zelfs wel knus vinden om samen met hun kind bezig te zijn. Maar ook horen we dat het best
lastig is om de kinderen in verschillende leeftijdsfasen thuis aan het werk te zetten of te
zorgen dat ze iets van hen aannemen. Iedereen heeft door zijn eigen omstandigheden meer
of minder mogelijkheden (denk aan tijd) en er wordt veel van ouders gevraagd. Dat
realiseren we ons als school heel erg. Voor de school is het heel lastig om het echte
lesgeven los te moeten laten en de verbondenheid met elk kind en de klas op afstand te
moeten vormgeven. We willen hier nogmaals een paar afspraken benadrukken:
• Basispakket is 1,5 uur, de rest is allemaal vrijblijvend
• Neem contact op met de leerkracht als u een vraag heeft of ergens mee zit, we willen
graag helpen!
Afsluitend, we weten niet hoe het zal gaan na 6 april 2020. Kijkend naar de televisie
buitelen alle meningen over elkaar heen, er is soms geen touw aan vast te knopen. We
hopen dinsdag 31 maart te horen hoe het verder gaat. Daarna zullen we weer naar buiten
treden over de wijze hoe we dit gaan oppakken.
Met vriendelijke groet, Jos Boerema, locatieleider SBO Catamaran

