
 

Extra Infobrief in tijden van corona 
 

 
 

Helmond, 31 maart 2020 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 
 
U heeft het wellicht vanavond ook op tv gezien. Onze minister-president dhr. Mark Rutte 
heeft verteld dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot de meivakantie. Hij noemde de 
datum 28 april (die valt in onze meivakantie). Dus op zijn vroegst zal onze school na de 
meivakantie (11 mei) weer open zijn, maar dat is nog steeds de vraag. 
 
Dit besluit betekent dat we met betrekking tot het thuiswerk meer zaken online aan zullen 
bieden waar dat zinvol en mogelijk is. De afgelopen weken is er al veel online gedaan, maar 
dat zal meer worden. We gaan immers ons uiterste best doen om ook nieuwe dingen uit te 
leggen en niet alleen herhalingen en oefenstof aan te bieden.  
 

LAPTOPS TER BESCHIKKING 
Omdat niet elk gezin de beschikking heeft over (voldoende) 
digitale middelen heb ik afgelopen week laptops 
aangevraagd bij het ministerie (zogenaamde 
chromebooks). Deze chromebooks kan ik u te leen 
aanbieden namens school. 
Ik wil u vragen een mailtje rechtstreeks naar mij te sturen 
met daarin uw aanvraag.  
Doe dit voor aanstaande donderdagavond 18:00 uur.  
Ik ga er dan voor zorgen dat u zo snel mogelijk de 
beschikking krijgt over de laptop. Ik verwacht dat ze deze 
week geleverd worden, dus dat gaat heel snel.  
 

 
WAT BETEKENT HET VOOR SCHOOL? 
Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft, dat u zich afvraagt welke consequenties dit heeft 
voor de voortgang van het onderwijs.  
 
We weten inmiddels al dat er geen eindtoets voor de leerlingen van groep 8 komt. Het 
voortgezet onderwijs zal extra goed opletten of de leerlingen, die ze komend schooljaar gaan 
krijgen, op de goede plek zitten.  
 
Wat ik hiervoor al aangaf, is dat we ons uiterste best doen om ook nieuwe onderwerpen aan 
te bieden. Dat zal via online onderwijs gebeuren. Hierdoor hopen we dat leerlingen zo min 
mogelijk achterstand krijgen.  
 
Verder verwacht ik komende dagen nog meer informatie te krijgen over de consequenties 
en maatregelen voor het onderwijs. Heeft u hierover een vraag? Mail me gerust!  
Ik ga mijn best doen om uw vraag te beantwoorden.  
 
  



 

 
 
 
Ophalen / brengen van thuiswerk 
Deze week mogen leerlingen (groepen 3-8) op vrijdag 

thuiswerk ophalen en inleveren op school.  

Volgende week is dat niet op vrijdag 10 april maar op 

donderdag 9 april omdat het dan Goede Vrijdag is. 

 

Let op: als er thuis iemand ziek is, mag niemand van het 

gezin naar school komen. Neem dan contact op met de 

leerkracht om iets anders af te spreken.  Hanteert u op 

school alstublieft ook dezelfde regels zoals ze bijvoorbeeld in 

de supermarkt gelden, houd afstand tot elkaar.  

 

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    

Tot slot 
Ik wens de leerlingen, u en uw vrienden en familie heel veel sterkte en goede gezondheid 

toe de komende tijd. Ik weet zeker dat als we blijven samenwerken en communiceren zoals 

we dat afgelopen anderhalve week gedaan hebben, we ook de komende tijd een goede tijd 

tegemoet gaan. Wij op school gaan er met z’n allen ons uiterste best voor doen. We gaan er 

het beste van maken. Waar we u kunnen helpen, gaan we dat zeker doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte in deze bijzondere tijden, 

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder)  

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

