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Extra Nieuwsbrief 08-01-2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u een extra 

nieuwsbrief van het schooljaar 
2020-2021. 

 
  

Beste wensen! 
Namens alle collega’s van de 

Springplank wensen we u een geluk-
kig nieuwjaar! 

 
  

 

Vanuit het bestuur 

Voor de kerstvakantie hebben we 
als EduCare de lijn gevolgd vanuit 

het ministerie waarin werd opgeroe-
pen om óók de scholen voor speciaal 

onderwijs te sluiten. En waar het 
kinderen betrof in kwetsbare situa-

tie, present te zijn middels maat-
werk in een schoolaanbod.  

Er is enige verwarring, mede opge-
roepen door het LECSO en SBO lan-

delijk verband, om alle leerlingen 
van het speciaal onderwijs het pre-

dicaat kwetsbaar te geven om zo 
wel open te blijven. 

Wij vinden dit geen juiste redene-

ring en houden ons bij het stand-
punt van het ministerie van OC&W, 

de scholen zijn dicht omdat er een 
virus heerst. 

  
Afgelopen maandag zijn de scholen 

daadwerkelijk gestart met het ver-
zorgen van onderwijs op afstand en 

de opvang. Een eerste beeld laat 
zien dat het relatief rustig is op de 

scholen en dat de keuze om dicht te 
zijn door personeel en ouders is ge-

accepteerd. Natuurlijk speelt hierbij 
een rol dat er een toename van be-

smettingen is, bij personeel maar 
ook zeker binnen families, én het 

feit dat de Engelse variant van het 

virus toch nog wel risico’s kent voor 
leerlingen in de oudere lagere 

schoolleeftijd. Dit is nieuwe informa-
tie en hoe vervelend ook, de keuze 

om als school wel dicht te gaan lijkt 
een juiste.  

  
We zien wel dat er meer gebruik ge-

maakt wordt van de noodopvang 
voor leerlingen. Om deze opvang 

goed te combineren met het verzor-
gen van onderwijs op afstand is zoe-

ken naar de juiste balans. Het 
vraagt veel van directies en leer-

krachten en we roepen ouders op 

om, alleen daar waar het echt niet 
anders kan, gebruik te maken van 

de opvang.  
  

De afgelopen weken hebben ons nog 
informatie opgeleverd om te verrui-

men of om ons anders op te stellen. 
Vooralsnog redden we het nog om 

het te doen, zoals voorgenomen. In 
ieder geval de komende twee voor-

genomen weken. Hoe we ons na de 
18e gaan opstellen gaan we als di-

rectieteam EduCare volgende week 
bezien. We wachten eerst even een 
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week af ( inclusief de dagelijkse 

data), volgen de persconferentie de 
12e en de 13e in de ochtend is er 

directieberaad. 
We houden jullie op de hoogte,  

 
Met vriendelijke groet, 

  
Jan Lindemulder MCM 

Bestuurder 
  

 

Huiswerk 
Afgelopen maandag hebben alle kin-

deren een pakketje huiswerk gekre-
gen. Hopelijk lukt het iedereen om 

hier thuis aan te werken. We kun-

nen ons goed voorstellen dat u of 
uw kind vragen heeft, schroom dan 

niet om de leerkracht te vragen. Als 
u een mail stuurt nemen zij zo snel 

mogelijk contact met u op. 
Bij het huiswerk zit ook een Spring-

touw. De kinderen hebben nu twee 
weken de tijd om dit te oefenen. 

Hoe lang kun zij achter elkaar sprin-
gen? We vragen de kinderen de eer-

ste schooldag het springtouw mee 
te nemen. Gaan ze de challenge 

aan? 
  

 
Een compliment voor alle ouders en 
verzorgers! 

De collega’s weten ook uit eigen er-

varing hoe het is om thuisonderwijs 
te geven aan eigen kinderen. We 

weten wat het van jullie vraagt! We 
willen jullie dan ook een compliment 

geven, gewoon omdat jullie het 
doen! 

  

Klasbord 

Willen jullie  Klasbord in de gaten 
houden? 

De leerkrachten zetten hier regel-
matig belangrijke informatie en 

soms uitleg of foto’s op. 
  

 
 

Vragen? 
Heeft u vragen bel of mail ons ge-

rust! 
 

 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  

Annemieke van der Krift en Bianca  
de Zoete 

 
 

 


