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Nieuwsbrief nummer 25 
Week 12:  16 maart t/m 20 maart 

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op: 
www.zuidwalschool.nl 

 

 

Belangrijke data:   

Alle basisscholen zijn minstens tot 6 april gesloten. 
Er staan geen activiteiten gepland op dit moment.  

 
 
 
 
Zondag 15 maart heeft het kabinet besloten dat 
scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met 
maandag 6 april.  
Het gaat om alle scholen voor basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en mbo.  
Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, 
politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel 
opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat 
hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is 
zonder extra kosten. 
Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren 
voor kinderen die thuis zitten.  
Daarnaast wordt iedereen in Nederland gevraagd  
1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook 
bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.  
Alle eerder aangekondigde maatregelen blijven ook 
tot en met 6 april van toepassing. Het gaat om onder 
meer om: 
-blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met 
huisarts als klachten verergeren.  
-bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden 
in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor 
publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, 
sportclubs en sportwedstrijden. 
-mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel 
mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden 
-voor kwetsbare personen geldt (ouderen en 
personen met verminderde weerstand): vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het 
algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 
 

 
 
 
 
Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen 
weinig bij te dragen aan de verspreiding van het 
coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen 
spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, 
verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote 
groepen.  
Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten 
van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen 
speciale risicogroep. Kinderen vormen ook geen 
grote besmettingshaard van de ziekte. 
Zorg voor goede hygiënemaatregelen! 
- Was je handen regelmatig met water en zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Geen handen schudden 
 
 
 
Wij proberen als school zo goed mogelijk bereikbaar 
te zijn. Bijna elke dag zijn er wel een aantal 
leerkrachten op school aanwezig om een paar 
kinderen in de noodopvang te begeleiden.  
We kunnen dus meestal gewoon de telefoon 
beantwoorden op nummer 070-3633650. 
We hebben deze week alle ouders gebeld om te 
vragen hoe de situatie thuis is. 
Daarnaast zijn we goed bereikbaar per e-mail.  
Het algemene adres van de school is 
info@obszuidwalschool.nl  
De informatie van de school is te vinden op de 
website van de school, www.zuidwalschool.nl  
Daar vindt u als altijd de laatste nieuwsberichten 
(onder Nieuws), maar ook per groep wat de 
mogelijkheden zijn voor kinderen om thuis te werken 
(onder Groepen). We verzoeken u nogmaals 
dringend om uw e-mail aan school door te geven 
zodat u onze nieuwsberichten kunt ontvangen via 
www.mijnschoolinfo.nl 
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Aanstaande dinsdag 24 maart zal er voor alle 
groepen werk in papieren vorm klaarliggen op school 
dat door de kinderen thuis kan worden gemaakt. 
Dit moet even opgehaald worden! 
Voor groepen die dit al eerder hadden ontvangen,  
gaat het om een aanvulling. Als u in de ochtend 
langskomt, kan er met minimaal contact een pakketje 
per leerling meegegeven worden.  
Hiervoor hoeft er niemand naar de groep toe,  
het ligt in het kantoor bij de ingang klaar.  
Op deze manier hopen we, naast het aanbieden van 
digitale leermiddelen, dat alle leerlingen zo goed 
mogelijk aan thuisonderwijs toekomen. 
Op dinsdag 31 maart zal er voor alle groepen op 
dezelfde wijze nieuw werk klaarliggen op school. 
 
 
 
Op 24 maart zullen er geen rapportgesprekken zijn. 
We zullen proberen op een later moment een 
passende vervangende oplossing hiervoor met u te 
communiceren. 
 
 
 
In verband met corona-maatregelen wordt dit jaar in 
groep 8 niet de centrale eindtoets afgenomen. 
Minister Slob heeft besloten dat de prioriteit nu ligt 
bij de opvang van kinderen van ouders met vitale 
beroepen en het organiseren van onderwijs voor de 
kinderen die thuis zitten.  
Op basis van het schooladvies wordt nu bepaald waar 
leerlingen instappen op de middelbare school. Het 
advies is gebaseerd op een breed beeld van de 
ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen 
jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal 
nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen 
op de middelbare school. Op de middelbare school 
zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op 
de juiste plek zitten.  
Aan basisscholen wordt gevraagd om de leerlingen in 
samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te 
bereiden op hun aanstaande overstap naar de 
middelbare school. 
Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we 
u dit natuurlijk laten weten! 
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