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HEECHHÔF NIEUWS
SCHOOL GESLOTEN
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van het College van Bestuur
zijn de scholen dicht tot maandag 6 april. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de actuele stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen voor dit moment.
Als de situatie weer genormaliseerd is, zullen we u een uitgebreidere

nieuwsbrief tegemoet doen komen.
Onze school is op werkdagen gewoon telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 0512-541533
Ook via de mail kunt u ons bereiken: itheechhof@opo-furore.nl
We houden u wekelijks en indien nodig frequenter op de hoogte van de ontwikkelingen via de mail uit Parnassys. Zorg dat uw juiste mailadres bij ons
staat geregistreerd. Ook op de website van de school plaatsen we actuele
berichtgevingen.
Vandaag zijn we allemaal op school geweest om de praktische zaken te regelen en met elkaar goede afspraken te maken.

HUISWERK
Als school zijn we nog steeds verantwoordelijk voor het begeleiden
van de leerontwikkeling van uw kind. De leerkrachten van SBO it
Heechhôf doen enorm hun best om toch de leerlingen een vorm van
onderwijs aan te bieden. Voor ons is dit ook een zeer bijzondere situatie en we vragen dan ook om uw begrip. We zijn voortdurend met
elkaar in overleg om de goede dingen te doen.
 Voor alle groepen is een weektaak ( t/m vrijdag 20 maart) opgesteld en zijn er lespakketten samengesteld.
 U kunt als ouders dit lespakket komen ophalen volgens het schema in de tabel hiernaast. We verzoeken u vriendelijk de aangegeven tijden te hanteren, zodat wij het zo goed mogelijk kunnen
coördineren.


De lespakketten worden bij de deur van de hoofdingang aan u
overhandigd. Ouders betreden niet de school.



Indien u klachten heeft zoals keelpijn, verkouden of koorts, kom
dan niet naar school.



Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het lespakket op te halen,
alle begrip, dan wordt het lespakket dinsdagmiddag via de post
verzonden.

Week 12 t/m 14 (16
maart tot 6 april) :
Scholen dicht

Dinsdag 17 maart:
Huiswerk ophalen:
Tussen 9—10 uur:
groepen 7-8
Tussen 10– 11 uur:
groepen 5-6
Tussen 11– 12 uur:
groepen 3-4
Tussen 13-14 uur:
groepen 1-2

OPVANG LEERLINGEN OUDERS WERKZAAM IN DE VITALE SECTOR
We bieden opvang aan de kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, politie, brandweer, voedseldistributie). Als er een ouder in een vitale sector
werkt en de andere ouder niet en u kunt geen opvang regelen, dan mag u wel gebruik maken
van de opvangfaciliteit. In andere omstandigheden moeten ouders zelf opvang organiseren.
Om de cruciale opvang te organiseren, is het dringende verzoek om dit z.s.m. telefonisch te melden of te mailen op welke dagen u hier een beroep op wilt doen.
Eventueel taxivervoer kan worden aangevraagd bij de gemeente en het vervoersbedrijf. De opvang is alleen onder schooltijd. Voor voor– en naschoolse opvang bent u aangewezen op de kinderopvang.
WELBEVINDEN LEERLINGEN
Ook al is er geen school, toch willen we graag op de hoogte blijven van het welbevinden van uw
kind. Zijn er belangrijke zaken voor ons om te weten, neem dan contact met ons op.
HUISWERKONDERSTEUNING
Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn we telefonisch beschikbaar voor vragen over huiswerk
of andere belangrijke vragen aan de leerkrachten van: 10—12 uur en van: 13—14 uur.
Dag

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Woensdag 18
maart
Donderdag 19
maart
Vrijdag 20 maart

Susanne

Hester

Eddy

Hetty

Sipke

Geke

Aaltje

Hilda

Eddy

Ocht: Anne
Mid: Wiebe
Ocht: Yvonne
Mid: Willy
Ocht: Annemaryn
Mid:Yvonne

Per dagdeel is er een leerkracht van het cluster beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. We
spreiden bewust de aanwezigheid van de personeelsleden om ook de risico’s voor de personeelsleden te beperken. De overige personeelsleden werken thuis.
Daarnaast zijn we bereikbaar via de schoolmail. Deze wordt meerdere malen per dag gecheckt
en de mail wordt doorgestuurd naar de betreffende leerkrachten.
Deze week gaan we afstemmen met de bovenschoolse ICT-er hoe we met ICT middelen de leerlingen op afstand kunnen begeleiden in hun leren. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.
VOLGENDE WEEK
In principe gaan we a.s. maandag weer de nieuwe weektaken klaarmaken en deze weer op dinsdag aanbieden of verzenden.
We wachten de maatschappelijke ontwikkelingen en het advies van het College van Bestuur af.
We houden u op de hoogte van de planningen voor volgende week.
ACTIVITEITEN EN GEPLANDE ZAKEN
Het schoolvoetbal van woensdag 1 april komt te vervallen.
De overige geplande activiteiten gaan we de komende weken verder afstemmen. U wordt door
ons op de hoogte gehouden of de activiteiten wel of niet doorgaan.

