SBAO De Springplank
Kruithuis 2
3844 DH Harderwijk
T 0341-431250
M 06-20741169
www.sbospringplank.nl

Extra Nieuwsbrief 15-12-2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u een extra
nieuwsbrief van het schooljaar
2020-2021.
De school gaat dicht
Hierbij willen wij u infomeren over
de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en bijbehorende, passende
maatregelen voor onze school. Naar
aanleiding van het nieuws van gisteravond, volgen wij daarbij de
richtlijnen van het RIVM, de GGD en
Rijksoverheid.
Dit betekent concreet dat
de scholen dicht gaan, ook de
scholen voor speciaal basisonderwijs. Dit gaat in op woensdag 16 december. We hebben nog geen zekerheid over de datum waarop we
weer opengaan, we zullen de persconferentie van 12 januari afwachten. We hopen dan duidelijkheid te
krijgen of we op 18 januari weer
open kunnen.

Huiswerk
Vandaag krijgen de kinderen vrijblijvend een Kerstwerkboekje mee
waarin ze de komende drie dagen
thuis kunnen werken.
Voor de kleuters gaat de vakantie al
in, zij krijgen geen huiswerk mee.

Opvang
De komende drie dagen tot de
kerstvakantie is er opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen (zie bijlage). Als in een gezin
één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Mocht u de komende drie dagen van
de opvang voor cruciale beroepen

gebruik willen maken, stuur dan
vandaag een mail naar directie@sbospringplank.nl
Ook kunt u alvast mailen voor na de
vakantie.
Voor kinderen uit Ermelo kan leerlingevervoer worden aangevraagd
via de gemeente Ermelo: Lieneke
van Vleuten, mailadres: a.vanvleuten@ermelo.nl. Het telefoonnummer
is 0341-567153.

Na de vakantie..
De komende drie dagen gaan de
leerkrachten aan de slag met de
voorbereidingen voor het thuisonderwijs in januari. We zullen u hierover verder informeren in de laatste
week van de Kerstvakantie.

Vragen?
Heeft u vragen bel of mail ons gerust!
Met vriendelijke groet,
Annemieke van der Krift en Bianca
de Zoete

