NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, 22 MAART 2020.

VOORWOORD
Beste ouders.
Zondagochtend, 11.00 uur. Het schrijven van de nieuwsbrief hoort in mijn ritme van het
weekeind.
Soms al vrijdag, maar vaak ook op zondagmorgen.
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We hebben allemaal een van de vreemdste werkweken achter de rug die we ooit hebben
meegemaakt denk ik. Alle routine is weg, de gezinssituatie is veranderd, werk is veranderd,
ons hele leven en dat van vele mensen met ons is ingrijpend aan het veranderen.
ONLINE WERKEN
Jullie kinderen hebben deze week via online opdrachten gewerkt aan periodes en vaklessen.
Docenten hadden heel snel hun schoolwerk verzameld, verdeeld en ingeroosterd. Binnen
twee dagen stond het online-lesprogramma klaar.
Maar dan begint het pas: zijn jullie zonen en dochters goed aan de gang gegaan? Lukte het
om routine aan te brengen in de dag? Is er voldoende uitleg en begeleiding?
Ik begrijp uit de reacties van de collega’s dat er veel telefonisch of online contact is met
leerlingen en of ouders (lagere klassen).
Sommige ouders hebben mij ook laten weten hoeveel respect ze hebben voor de werkinzet
van het team.
EINDEXAMENS
Deze situatie is voor iedereen een enorme uitdaging en zoals ook onze premier dat al zei
gaat de meeste aandacht uit naar onze examenleerlingen. Zij starten morgen weer met de
voortgang van de schoolexamens.
Soms komen ze daarvoor fysiek naar school, soms kan het digitaal.
Belangrijk blijft de afspraak: bij (vage) klachten blijf je thuis en meld je je ziek.
Voor examenleerlingen: je moet ook contact opnemen met Janine, de examencoördinator.
Als de situatie zo blijft in het land zoals dat nu is, zijn we met kleine groepjes morgen weer
op school om schoolexamens af te nemen. Dat betekent dat er iedere dag, naast de
docenten, iemand van de schoolleiding, Marcel, Janine of ik aanwezig zal zijn.
We hanteren strenge veiligheidsmaatregelen rondom handenwassen, afstand houden, in –
en uitlopen.
ZIEKMELDEN EN BETER MELDEN
Voor alle andere leerlingen geldt de afspraak nog steeds: ook als je kind thuis is en thuis
werkt maar ziek is: ziekmelden bij de conciërge PER MAIL: c.wachelder@stichtinglvo.nl
Het is dan ook belangrijk dat je je kind weer beter meldt.
INTERIM DIRECTEUR GROTIUSCOLLEGE VRIJESCHOOL PARKSTAD
Verder is er de afgelopen week een nieuwe interim-directeur benoemd voor het
Grotiuscollege.
Omdat wij nog steeds verbonden zijn aan het Brinnummer van het Grotiuscollege, zal deze
persoon ook formeel onze interim-directeur zijn.
Zijn naam is Peter Sijm en hij komt uit Amsterdam.
We hebben elkaar afgelopen week online gezien en gesproken, hij komt morgen fysiek naar
school voor een eerste nadere kennismaking.
Karel Möllenbeck is dus gestopt met zijn rectortaak op het Grotiuscollege en heeft op dit
moment andere werkzaamheden binnen LVO.
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VACATURE ROOSTERMAKER
Jacques Wilbers was dit schooljaar begonnen als roostermaker. Na een periode van ziek zijn
is hij sinds afgelopen week volledig aan het werk bij Stella Maris. Er staat voor onze school
een vacature uit voor de functie van roostermaker.
We hopen dat als de school weer herstart dat we dan weer een eigen roostermaker hebben.
Tot die tijd zullen Hubert Naus (Grotius) en Angélica (als ze weer beter is) de roostertaken
uitvoeren.
NAWOORD
Op zondagmorgen luisteren wij altijd naar Vroege Vogels op NPO radio 1. Vanmorgen rond
8.30 luisterde ik naar een column van Saskia van Loenen die me ongelooflijk ontroerd heeft
en die heel goed weergeeft hoe ik me voel. Je kunt deze column terugluisteren als je dat zou
willen.
Ik probeer het nieuws vanuit LVO en vanuit onze school te bundelen en zal in ieder geval
iedere week een update geven over hoe het gaat en wat we doen.
We gaan morgen de 2de online schoolweek in.
Hulde aan de docenten die zo hard werken om dit te verzorgen voor de leerlingen.
Hulde aan de ouders die hun kinderen thuis stimuleren om aan het werk te gaan!!
Ik wil iedereen heel veel sterkte wensen in deze ernstige tijden.
Zijn er vragen over schoolwerk: benader de mensen zoals afgesproken.
Zijn er andere vragen of zorgen: mail of bel mij.
Blijf gezond en heel veel sterkte met het zorgen voor je gezin, je familie of anderen waar je
voor moet zorgen.
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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