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Agenda
In verband met het Coronavirus is de agenda
voorlopig leeg.

10 april 2020
Noodopvang
Iedere donderdag voor 12.00 uur moet het
aantal kinderen in de noodopvang doorgegeven
worden aan de gemeente.
Wij verzoeken u daarom om uw kind voor
donderdag 12.00 uur aan te melden voor de
week daaropvolgend.
Wanneer dit vanwege omstandigheden niet lukt,
kunt u dit per mail melden bij Henriëtte zodat
gekeken kan worden of er een uitzondering kan
worden gemaakt. Hartelijk dank alvast!
Opvang vanwege Corona
-Wanneer uw kind wordt opgevangen in de
noodopvang dan is het de bedoeling dat zij/hij
een pauzehap en lunchpakketje meeneemt van
huis. Dit geldt niet voor het KDV en de BSO na de
schooltijd.
-Wanneer er meer dan tien kinderen zijn dan
wordt de groep gesplitst. Tot nu toe is het
gelukkig gelukt om hiervoor voldoende
personeelsleden in te zetten.

Coronavirus
Op IKC De Westerburcht volgen wij uiteraard de
besluiten van de overheid en is de school tot na
de meivakantie gesloten. Kinderen die
opgevangen moeten worden, omdat hun ouders
een vitaal beroep uitoefenen dienen te worden
aangemeld via: h.baarveld@stichtingbaasis.nl en
m.klein@stichtingbaasis.nl
Vermeld daarbij a.u.b. de naam en achternaam
van uw kind (vooral wanneer u zelf een andere
achternaam heeft) de groep en of het school,
BSO en/of KDV betreft.
Ouders die geen contract hebben bij Kids First
moeten voor de noodopvang wekelijks een
formulier invullen. Dit kunt u krijgen via een mail
naar Henriëtte of op de locatie (wanneer u zich
van tevoren via de mail heeft gemeld)
Wij waarderen het zeer dat zoveel ouders de
risico’s voor hun kind(eren) en ons beperken
door opvang in kleine(re) kring te regelen. We
begrijpen echter ook dat dit niet altijd mogelijk
is. Samen verslaan we Corona!

-Wij verzoeken u om uw kind ’s morgens bij de
deur af te zetten en ’s middags buiten op te
wachten. Dit geldt ook voor het KDV en de BSO.
-Tijdens de schooltijd wordt de educatieve
werktijd afgewisseld met (bewegings)activiteiten.
-Er is tijdens de schooltijd tenminste één
leerkracht en één pedagogisch medewerker
aanwezig.
-De volwassenen bewaren in ieder geval een
afstand van 1,5 meter van elkaar. Tot de
kinderen en tussen de kinderen onderling is dit
niet altijd mogelijk.
-Tijdens de vastgestelde schoolvakanties wordt
er geen les gegeven.
-Teamleden die niet ingeroosterd staan komen
alleen op afspraak, bij voorkeur na de opvang, in
het gebouw. Dit geldt ook voor eventuele
leveranciers, klusjesmannen enz.
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De thuiswerkers
Inmiddels zijn de aangevraagde devices
afgehaald en kunnen nu alle kinderen goed
digitaal aan de slag.
De leerkrachten onderhouden op verschillende
manieren contact met leerlingen en hun ouders.
Rekening houdend met de verschillende leeftijden
en de richtlijnen van Stichting Baasis, komt hier
steeds meer één lijn in.
De leerkrachten concentreren zich op de
begeleiding van de leerlingen. Heeft u een andere
vraag en/of opmerking dan kunt u een mail sturen
naar Henriëtte, Marjan of Karin (leerlingenzorg).
Tijdens de vastgestelde schoolvakanties wordt er
geen les gegeven. Ook de thuiswerkers zijn dan
vrij.
Hoe nu verder
We hopen natuurlijk dat we allemaal gezond
blijven en niet worden getroffen door het
vreselijke Corona virus. Mocht dit toch
vastgesteld worden dan horen wij dit graag
z.s.m. zodat we de nodige maatregelen kunnen
treffen om verdere verspreiding tegen te gaan.
Dit geldt met name voor de families die gebruik
moeten maken van de noodopvang. We zullen de
melding uiteraard uiterst vertrouwelijk
behandelen.
Spanningen
We leven in een situatie die volkomen verschilt
van wat we gewend waren. Sommige gezinnen
worden getroffen door ziekte, financiële
problemen of hebben te maken met andere
spanningen. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op
het gezin. We merken allemaal dat de
spanningen op kunnen lopen en dat is onder deze
omstandigheden heel normaal. We moeten
samen zorgen dat we Corona verslaan, maar we
moeten er ook samen voor zorgen dat het ons
allen goed gaat!
Wanneer u zorgen heeft en u wilt hierover praten
dan kunt u contact opnemen met Karin via
k.zuidland@stichtingbaasis.nl of Henriëtte
h.baarveld@stichtingbaasis.nl tel. 06-30189449.
We kunnen helaas niet alles oplossen, maar
samen zijn we sterker!
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Pasen
Een paar maanden geleden had niemand kunnen
bedenken onder welke omstandigheden we de
Pasen in zouden gaan. Er wordt heel veel
gevraagd van ons allemaal, maar daardoor
vergroten we de kans dat we Corona de baas
worden! Kinderen, ouders en leerkrachten
hebben zo langzamerhand een ritme gevonden.
Gelukkig schijnt de zon en hebben de meeste
gezinnen in Eelde-Paterswolde een tuin. Dit is in
sommige delen van het land heel anders.
We weten dat de school in ieder geval tot na de
meivakantie dicht blijft. We moeten nog
afwachten wat er daarna gaat gebeuren. Dat
vinden we allemaal erg spannend. We willen zo
graag weer normaal aan de slag, maar we willen
natuurlijk ook niet ziek worden of een ander
ongewild besmetten.
Ik denk dat de families die geraakt zijn door
Corona een heel ander beeld hebben van de
situatie dan wanneer dit niet het geval is. Wij
wensen deze families heel veel sterkte!
Wanneer het allemaal wat verder van ons bed
geschiedt, dan hopen wij dat u toch kunt
genieten van het zonnetje en de Paasdagen!

