Verbreed je horizon, verleg je grenzen!
Beste ouders/verzorgers

Vandaag de eerste dag dat we dicht zijn. Voor de leerkrachten maar natuurlijk ook
voor u en de kinderen een vreemde gewaarwording.
Allereerst onze dank voor het feit dat bijna iedereen thuis een oplossing heeft
gevonden voor de kinderen. Verder natuurlijk ook voor het feit dat ouders met
cruciale beroepen ons zo snel hebben gemaild zodat hun kinderen opgevangen
worden.
Heeft u dat nog niet gedaan en heeft u een cruciaal beroep (zie "Overzicht van
Cruciale beroepen" op onze app en op de site van RIVM) mailt u dat dan naar ons
emailadres branding@primovpr.nl.
We willen graag een wekelijks overzicht wanneer uw kind opgevangen moet worden
op school. We gaan er wel vanuit dat, indien uw kind al de minste
verkoudheidsverschijnselen vertoont, u uw kind thuis houdt.
Over de schoolapp gesproken: Het is zeker in deze tijd (maar dat was het eerder
natuurlijk ook al) heel belangrijk dat u de app van Schoolsunited op uw telefoon heeft
staan anders mist u belangrijke informatie en het dagelijkse bericht van de
leerkrachten voor de groep van uw kind.
Elke dag gaan de leerkrachten namelijk voor hun eigen groep in de app zetten wat
uw kind die dag moet doen. Wij hopen dan dat u uw medewerkingen wilt verlenen
door waar nodig even met uw kind te gaan zitten Dus heeft u de app nog niet op uw
telefoon, installeer hem dan snel via het stappenplan dat u in de bijlage bij deze brief
kunt vinden.
Verder willen wij graag dat u ons meldt wanneer u thuis geen of te weinig devices
(laptop, computer of tablet) heeft voor het aantal kinderen dat u thuis heeft.
Dat kan ook via de schoolmail.
Morgen wordt u verder geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink
directeur
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