
Beste ouders / verzorgers, 

 

In de bijlage vindt u een brief van het College van Bestuur van Stichting KPOA met betrekking tot de 

verlenging van de maatregelen met betrekking tot het corona virus. 

Op dit moment zijn er, voor zover wij dat weten, nog geen ouders, leerlingen en personeelsleden die 

het corona virus onder de leden hebben. We hopen uiteraard dat dit zo zal blijven. 

Vanaf deze plaats willen we u een groot compliment geven voor de wijze waarop u het onderwijs op 

afstand (samen met de leerkracht) hebt opgepakt. We realiseren ons terdege dat u nu ineens 3 rollen 

te vervullen heeft in huis: de rol van ouder, het helpen bij het onderwijs aan uw kind(eren) en 

daarnaast vaak ook nog de eigen werkzaamheden. Dat is niet niks en we zijn u daar zeer erkentelijk 

voor. 

In de komende dagen gaan de leerkrachten weer aan de slag met het samenstellen van een pakket 

voor de komende periode. We hebben uw feedback meegenomen en zullen er voor zorgen dat er 

meer eenheid in de wijze van aanbieden en verwerken zit en dat digitale verwerking een grotere plek 

in gaat nemen. U ontvangt later deze week het rooster waarop staat op welk tijdstip het werk 

opgehaald kan worden en uiteraard is het mogelijk, wanneer u meerdere kinderen op school heeft, 

om het werk tegelijk mee te nemen. Indien iemand anders het werk voor uw kind(eren) meeneemt, 

wilt u dat dan aan ons doorgeven? De dag waarop dit gaat gebeuren is volgende week dinsdag. 

In de brief van het CvB leest u ook het een en ander over opvang op school. Indien u twijfelt of u 

daarvoor in aanmerking komt, neemt u dan contact op met iemand van de schoolleiding. Tussen 

08:00 uur en 14:30 uur kan dit per telefoon, per email kan dit altijd. 

Tot slot willen we nog een ding zeggen: blijf gezond! Dat is het allerbelangrijkst. 

 

Namens het team van De Malelande 

Jos Houtveen 

 


