Vlaardingen, 15 december 2020
Beste ouders,
Op de valreep van 2020 nog een brief. We werden gisteren toch nog overvallen
door het bericht van een totale lockdown. Graag hadden we het anders gezien.
In dit soort situaties bepaalt de Rijksoverheid wat er wel en niet gebeurt.
Op basis van de huidige informatie geven we u een aantal zaken door. Houdt u
wel goed de Klasbordapp in de gaten of de website van het kindcentrum
(www.kindcentrumpwa.nl en dan de knop ‘nieuws’).
Uitgangspunt is: zo weinig mogelijk mensen in het gebouw, voor uw en onze
veiligheid!
1. Tot tenminste 18 januari zijn we gesloten.
2. Vanaf 4 januari zullen we zorgen voor werk voor de kinderen. Informatie
over het hoe en wat, krijgt u nog van ons.
3. In de kerstvakantie is er nood-kinderopvang voor de kinderen die
normaal ook opvang hebben, of voor wie vakantieopvang is geregeld.
Maar, dat is alleen maar mogelijk als beide ouders werkzaam zijn in een
‘cruciaal beroep’. Als één van de ouders werkzaam is in zo’n beroep
wordt dringend geadviseerd om zelf opvang te organiseren.
4. Tijdens de normale schooluren (van half negen – twee uur) is er
noodopvang op school voor kinderen waarvan beide ouders werkzaam
zijn in een ‘cruciaal beroep’. Als één van de ouders werkzaam is in zo’n
beroep wordt dringend geadviseerd om zelf opvang te organiseren. Voor
half negen en na twee uur is er alleen BSO mogelijk als die kinderen
normaal ook op de betreffende dag gebruik maken van de BSO. Kunt u
vanwege het werk uw kind later brengen of eerder ophalen, dan moet u
dat doen. Want hoe minder mensen in het gebouw, hoe kleiner de
risico’s.

Van onze ouderkamerconsulent het volgende:
Activiteiten voor ouders op school zijn ook komen te vervallen.
Wel zijn er na de kerstvakantie nog online mogelijkheden om toch nog hieraan
deel te nemen:
Op de maandagochtend 11.30 is er een taalles voor beginners.
Op de maandagmiddag 13.00 is er een taalles voor gevorderden.
Op de woensdagochtend 10.30 is er een taalles voor gevorderden.
Op de donderdagochtend 11.00 is er een taalles voor ouders van Poolse
afkomst.
Op de woensdagmiddag om 12.30 is er een ouderschakelklas voor ouders van
kinderen uit groep 2,die thuis willen oefenen met het vergroten van de
woordenschat van hun kinderen d.m.v. bijvoorbeeld praatplaten, spellen en
liedjes.
En elke vrijdagochtend om 9.30 is er de ouderkamer, alle ouders zijn welkom !
De volgende thema’s zullen aan bod komen:
18 dec. Mediawijsheid
8 jan. Positief opvoeden
15 jan. Grenzen stellen
22 jan. Omgaan met Pubers I
29 jan. Omgaan met Pubers II
5 febr. Effectief communiceren met je kind.
Alle meetings vinden online plaats via Zoom.
Meeting ID is 228 253 0705
En passcode: sameena (kleine letters)
Maar ook als u behoefte heeft aan informatie, een praatje of een luisterend oor
dan kunt u terecht bij Sameena Khan,
telnr. 0644339097, email s.khan@stichtingaanzet.nl
Ondanks alles, wensen we u fijne feestdagen en vooral veel gezondheid toe!
Vriendelijke groeten,
namens alle medewerkers,

Peter van der Windt.

