Nieuwsbrief 24 april 2020

Agenda april
25 apr

Begin meivakantie (t/m 10 mei)

Agenda mei
21 t/m 24 mei Hemelvaartvakantie
30 mei t/m 3 juni Pinksteren en studiedagen
N.B. Alle ouderavonden zijn uitgesteld tot nader bericht.
Beste ouders,
Gisteren hebben wij ons gebogen over de onderwijssetting voor na de meivakantie.
Het was een uitdagende puzzel, waarbij gezondheid van én werkbaarheid voor alle betrokkenen centraal
stond. Bij het zoeken naar de juiste vorm kwamen we een aantal dilemma’s tegen. Uiteindelijk hebben we in
overleg met de leerkrachten en medewerkers en de MR de volgende keuze gemaakt: de halve klassen zullen twee dagen per week naar school gaan. Jullie horen nog welke dagen.
De woensdagen houden we nog even vrij om het thuisonderwijs voor te bereiden, achterstallig werk in te
halen, aan de getuigschriften te werken en te vergaderen.
We beseffen dat de indeling in halve klassen en op welke dagen deze les hebben niet voor iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) optimaal zal zijn.
Wij hopen (en verwachten het een beetje) dat we vanaf 4 juni weer alle dagen les kunnen geven aan de
volledige klassen.
We hebben nu een tussenfase van drie lesweken, die met Hemelvaart meegerekend, eigenlijk 2,5 week
betreft.
Hoe de indeling per klas er exact uit zal gaan zien voor jullie kinderen, vernemen jullie van de locatieleiders
in een aparte mail later deze avond of morgen.
Fijn dat we weer open gaan!
Met hartelijke groet,
Namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht,
Ines Scheffer

Indeling klassen
Alle klassen worden in 2 groepen gesplitst. Hierbij wordt per locatie er voor gezorgd dat broertjes/zusje op
de zelfde dag naar school gaan. De klassenleerkrachten zijn betrokken bij de indeling. De indeling, zoals die
bekend gemaakt zal worden, staat vast. Ouders kunnen geen wensen indienen voor een andere indeling. Alleen als er een kennelijke fout is gemaakt, bijv. bij samengestelde gezinnen zijn de kinderen niet op
de zelfde dagen ingedeeld, kan bij de schoolleiding aan de bel worden getrokken.

Noodopvang
De noodopvang blijft open. De leerlingen zullen nu op de eigen locatie worden opgevangen. Op de dagen
dat er les gegeven wordt, gaat de leerling naar de eigen klas en kan dan bijv. zijn huiswerk maken.
Op de woensdag zal er voor noodopvang op de eigen locatie gezorgd worden.
Wij kunnen ons voorstellen dat door de gedeeltelijke openstelling er een wijziging plaatsvindt in de benodigde noodopvang. Marlene de Jong zal de ouders, die nu gebruik maken van de noodopvang, benaderen in
hoeverre de noodopvang nog nodig is.
Uiteraard mogen deze ouders ook zelf al aangeven of de noodopvang nog nodig is of aangepast kan worden
(nadat de indeling bekend is).
Voor nieuwe aanmeldingen blijft de bestaande procedure gelden (zie website).

