
Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij een tweede update in verband met het sluiten van de school vanwege de corona-crisis. 

Allereerst hopen we natuurlijk dat iedereen gezond blijft, mocht er in uw gezin sprake zijn van 

besmetting, dan is dat voor ons belangrijk om te weten, omdat dit gecommuniceerd moet worden 

naar andere betrokkenen. U kunt ons dan bellen of mailen. 

De school is iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 08:00 uur en 14:15 uur. Tussen deze tijden is de 

school minimaal bezet met personeel en wanneer er geen kinderen opgevangen moeten worden, 

dan is er niemand aanwezig. De telefoon is dan wel doorgeschakeld naar iemand van de 

schoolleiding. Een email kunt u uiteraard altijd sturen naar malelande@kpoa.nl , we zijn extra alert 

op inkomende mail en proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden. We communiceren met u 

via Parro. Omdat we niet de enige school in Nederland zijn die dit programma gebruikt, werkt het 

niet altijd naar behoren. Berichten worden dubbel of te vroeg verstuurd en meldingen blijven 

binnenkomen terwijl er geen nieuw bericht is. Hopelijk is dit snel opgelost. 

Met betrekking tot opvang van leerlingen merken we dat dit op tijd aangegeven wordt en dat is heel 

prettig. We merken dat veel ouders samenwerken om kinderen op te vangen en dat is fijn. 

De leerkrachten zijn allemaal bezig met het samenstellen van materialen ten behoeve van het 

thuiswerken van de leerlingen, zoals te zien is op de volgende foto’s. 
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Morgen kunnen de tassen met materialen op school opgehaald worden. We doen dit volgens een 

schema en dat volgt hierna. Per groep worden de tassen opgehaald en de tijd die daarvoor 

beschikbaar is is 30 minuten. Voor de leerlingen uit groep 1/2 ontvangt u digitaal een aantal tips om 

thuis mee aan de slag te gaan. 

We hanteren ook bij het afhalen van de tassen de richtlijnen die door het RIVM aangegeven zijn en 

dat houdt in dat we anderhalve meter afstand in acht nemen bij het vormen van een eventuele rij. 

We willen u vragen om na het afhalen van de tas, zo snel mogelijk het plein te verlaten om op die 

manier kans op besmetting te verkleinen.  

Het tijdschema ziet er als volgt uit: 

Locatie Juttepeergaarde 

Ingang rechts (Administratie) 

3a 9.00  

3b 9.30  

3c 10.00  

4a 10.30 

4b 11.00  

4c 11.30 

 

Ingang links (Partou) 

5a 9.00 

5b 9.30 

5c 10.00 

6a 10.30 

6b 11.00 

 

Op de locatie Zeldertsedreef worden de tassen uitgedeeld vanuit de lokalen op de 

benedenverdieping 

Locatie Zeldertsedreef 

8b (eigen lokaal) 09.00 

7b (eigen lokaal) 09.00 

7a (eigen lokaal) 09.30 

7d (eigen lokaal) 09.30 

8a (lokaal 8b) 10.30 

7c (lokaal 7d) 10.30 

8c (lokaal 7a) 11.00 

 

U ontvangt van de leerkracht van uw kind(eren) een bericht met betrekking tot het werk wat gedaan 

mag worden. In een aantal groepen is er een begeleidende brief in de tas gestopt. Daarin is aangeven 

op welke manier er contact gelegd kan worden tussen u, uw kind(eren) en de leerkracht(en). 

Hiermee hopen we enigszins goed te maken dat de leerlingen hun leerkracht(en) een tijd niet zullen 

zien. 



Wanneer er tassen niet opgehaald zijn, dan nemen we contact met u op om te bespreken hoe deze 

bij u komen. 

Een aantal van u heeft aangegeven niet te beschikken over een device. Op dit moment zijn we in 

samenspraak met KPOA aan het kijken hoe we dit op kunnen lossen. De betreffende ouders 

ontvangen hierover bericht van ons. 

Vanaf nu zullen de leerkrachten u op de hoogte blijven houden van de gang van zaken met 

betrekking tot de groep. Vanuit de schoolleiding blijven we de algemene zaken met u communiceren 

wanneer dit nodig is. We zullen waarschijnlijk niet meer dagelijks een update geven. 

 

Het zijn vreemde weken en we gaan een onzekere tijd tegemoet. Het is onze opdracht om deze 

periode samen met u, voor iedereen, maar vooral voor de kinderen, zo fijn mogelijk te laten 

verlopen.  

Met vriendelijke groeten 

namens het team van De Malelande 

 

Jos Houtveen 


