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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – thuisonderwijs en noodopvang
27 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de
sluiting van de scholen.
Komende dinsdag hopen wij vanuit de overheid meer te horen over hoe lang de scholen nog
dicht blijven. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Wij vinden het fijn om te merken dat ouders werk maken van thuisonderwijs. Wij begrijpen dat
het voor u een zoektocht kan zijn in het vinden van de juiste balans, zeker omdat de situatie
voor veel ouders nieuw is. Het kost tijd om gewend te raken aan deze situatie.
Het is belangrijk om elkaar hierin te blijven ondersteunen.
Update opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen
Alle scholen van De Oorsprong zijn vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met 6 april a.s.
gesloten. Uw kind kan in deze weken niet naar school. Voor kinderen van ouders die werkzaam
zijn in cruciale beroepen kan aanspraak worden gedaan op noodopvang.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het hier moet gaan om uiterste nood. Wij vragen u met
klem om uw kind alleen aan te melden voor de noodopvang als u het niet op een andere
manier kunt organiseren. Dit voorkomt dat er onnodige druk ontstaat op de mensen die
werkzaam zijn in de noodopvang.
De medewerkers vanuit het onderwijs die werkzaam zijn op de noodopvang, begeleiden de
kinderen met hun thuisonderwijs. Daarvoor is het nodig dat de kinderen de juiste materialen
bij zich hebben. Het is dus niet zo dat deze medewerkers uw kind instructie geven. De eigen
leerkracht blijft verantwoordelijk voor het thuisonderwijs.
Driebergen en Doorn
Voor onze scholen in Driebergen en Doorn is centrale noodopvang geregeld in samenwerking
met de meeste schoolbesturen en kinderopvangorganisatie SKDD. Om uw kind aan te melden
voor noodopvang, ga naar www.skdd.nl
Wij kiezen ervoor niet te veel kinderen op een locatie op te vangen. Vanaf volgende week
wordt daarom in Driebergen een tweede locatie geopend, zodat bij een mogelijk geleidelijke
toename het aantal kinderen op een locatie beperkt blijft.
Naast locatie Uilenburcht, zal vanaf 2 april ook de Kring – Akkerweg haar deuren openen als
noodopvanglocatie op maandag, dinsdag en donderdag.
Ouders kunnen voorkeur aangeven voor één van beide locaties. Ouders die dit betreft hebben
hierover een mail ontvangen vanuit SKDD.
Wijk bij Duurstede:
Onze scholen in Wijk bij Duurstede werken samen met De Kresj. Medewerkers van De Kresj
verzorgen deze opvang (waar nodig in overleg met de school).
Als deze situatie gaat veranderen, zullen er ook medewerkers van De Regenboog en De
Wegwijzer worden ingezet.

De Oorsprong | Stichting voor protestants christelijk onderwijs | 0343 579155 | secretariaat@de-oorsprong.nl
www.de-oorsprong.nl | Abrikozengaard 18 | 3941 LL | Doorn | IBAN: NL 02 ABNA 059 24351 05 | KvK 30199781

Om uw kind aan te melden voor noodopvang, mailt u naar Renate Bodok via: info@dekresj.nl
U kunt ook bellen naar: 0343-460045. Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag t/m
donderdag.
Thuisonderwijs
Het is goed om thuis te werken volgens een bepaald ritme en te kijken naar wat in uw situatie
werkt. Het is vooral van belang dat kinderen zich goed en veilig voelen. Dat zij met plezier (en
soms enige aansporing) het thuisonderwijs kunnen uitvoeren.
Praat met uw kind over hoe het deze situatie en het onderwijs ervaart en doe het vooral samen.
Mocht u merken dat u toch vragen of zorgen heeft over hoe u uw kind het beste kunt
begeleiden, meld dit dan bij de leerkracht. Samen kan dan gekeken worden naar een
oplossing.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij blijven regelmatig via de website van de stichting een update geven: www.de-oorsprong.nl.
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Met vragen over thuisonderwijs kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor overige
vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind.
Wij communiceren elke vrijdag met u per brief over de ontwikkelingen. Als er eerder nieuws
is, brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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