
 

Extra Infobrief in tijden van corona 
 

 
 

Helmond, 22 maart 2020 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 
 
De eerste week met thuis-onderwijs hebben we inmiddels achter de rug. Wat hebben we de 

leerlingen gemist en wat heeft u het allen goed gedaan. Er zijn heel veel positieve berichtjes 

binnen gekomen van leerlingen die thuis aan het werk waren en daar ook een foto van 

meestuurden. Uw complimentjes en aardige berichtjes waren een hard onder de riem voor 

alle leerkrachten. 

Op dit moment mogen leerlingen nog thuiswerk ophalen en 

inleveren op school. Hanteert u dan alstublieft dezelfde 

regels zoals ze bijvoorbeeld ook in de supermarkt gelden, 

houd afstand tot elkaar.  

Dit is de afgelopen keren ook prima verlopen, leerlingen of 

ouders kwamen op school, haalden het thuiswerk pakket op en gingen weer.  

Die korte bezoekjes deden ons, en duidelijk ook enkele leerlingen of ouders, veel goed. 

Want een school zonder kinderen is toch wel raar. 

De leerkrachten gaan vanaf nu ook zoveel mogelijk thuis werken. Dat kan vanaf de 

computer, net zoals veel leerlingen dat ook al voor een aantal dingen doen. 

Digitale middelen 

Mocht u niet in het bezit zijn van een (eenvoudige) computer of laptop, zodat uw kind niet 

online lesmateriaal kan maken, meldt dit dan even bij uw leerkracht. Er zijn wellicht 

mogelijkheden om die dan aan te vragen bij de stichting leergeld. De leerkracht kan u in dat 

geval helpen en informeren over een aanvraag. 

Aanvragen noodopvang door ouders 

In de vorige infobrief meldde ik het ook al, er is noodopvang georganiseerd voor ouders in 

cruciale beroepen. Omdat SPRING niet in hun systemen kan zien welke ouders een cruciaal 

beroep hebben én de noodopvang ook voor niet-klanten beschikbaar is, verzoeken zij 

ouders om de noodopvang aan te vragen.  

Telefoonnummer van de Klantenservice is 088 2088 300 

Website: www.spring-kinderopvang.nl    

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik u zeker weer op de hoogte brengen. 

Sterkte in deze bijzondere tijden, 

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder)  

http://www.spring-kinderopvang.nl/

