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Vanuit de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Ridderhof,

Het is een bijzonder schooljaar geweest, met op de valreep een tweede
sluiting van de basisscholen. 2020 is voor velen van ons een pittig jaar
geweest, waarin velen van u thuis werken en het geven van onderwijs aan
de kinderen moesten zien te combineren. Ook in het team van De
Ridderhof hebben we (jonge) ouders die voor deze uitdaging staan. Het is
passen en meten, maar we zijn er als school op gebrand om onze leerlingen
het maximale te bieden, thuis of in de noodopvang. We weten van de eerste
lock down dat we dat kunnen en we zijn er erg trots op dat de
onderwijsresultaten bij ons op school na de eerste lock down en de
inhaalperiode erna zijn gestegen!
Op maandag 4 januari staat er zoals bekend een studiedag gepland, de leerkracht heet uw
kind(eren) aan het begin van de dag wel online welkom. Daarna gaan wij als team van de Ridderhof aan de slag met de
studiedag. Vanaf 5 januari gaan we online met de lessen aan de slag. U wordt vanuit de groep van uw kind(eren) op de hoogte
gehouden. We hebben bij het organiseren van het afstandsonderwijs naar uw feedback in de ouderenquête geluisterd en uw
suggesties meegenomen waar dat op deze korte termijn kon.

We weten met elkaar niet hoe lang de thuiswerkperiode zal duren. In de media worden verschillende data genoemd, maar wij
gaan uit (en houden vast) aan maandag 18 januari als datum voor de heropening van de scholen. We volgen de landelijke lijn,
zoals uitgezet door het kabinet.

In de hectiek van het organiseren van onderwijs op afstand hebben vele collega’s en leerlingen van onze school tijd gevonden
om een kerstknutsel te maken die bestemd is voor eenzame ouderen. Deze knutsels en kaarten zijn gisteren (donderdag)
overhandigd aan Axxion Continu bij woonzorgcentrum de Componist. Rond de honderd kerstwensen zijn terecht gekomen bij
die mensen die dit rond de feestdagen zo hard nodig hebben.

Het zal een andere kerstviering worden dan we gewend zijn. We wensen iedereen een warm kerstfeest en een spetterend 2021
toe.
Namens het gehele team van De Ridderhof,

Emile Vermeulen.

Over de noodopvang

Sinds woensdag draaien wij op school noodopvang voor kwetsbare leerlingen en voor ouders met een cruciaal beroep. Anders
dan tijdens de start van de vorige schoolsluiting, komen nu ook kinderen die één ouder met een cruciaal beroep hebben, in
aanmerking voor de noodopvang. Wel geldt dat daarbij het dringende verzoek (vanuit de Rijksoverheid en de school) dat u eerst
een alternatief zoekt. De reden hiervoor is tweeledig: als noodopvang moeten en willen we er zijn voor de meest kwetsbare
leerlingen. Daarnaast zijn er ook grenzen aan wat de school kan organiseren: grote druk op de noodopvang vertaalt zich
automatisch naar minder mogelijkheden ten aanzien van het onderwijs op afstand, omdat we dan meer collega’s in de
noodopvang in moeten zetten. Natuurlijk maken we hier optimaal gebruik van onze vakleerkrachten en andere aan de school
verbonden collega’s.

Komt uw kind in aanmerking voor noodopvang en wilt u hier gebruik van maken? Meld dit dan a.u.b. uiterlijk 12:00 de dag
voorafgaand aan de opvang, zodat wij een goed beeld hebben van het aantal collega’s dat beschikbaar moet zijn.

U ontvangt de eerstvolgende RHN in week 51

