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de Dorendal  
Corona update 17 april

Beste ouders, verzorgers, 

… en zo ligt alweer week 5 van de schoolsluiting achter ons. 
Hoewel het een fikse opdracht is voor iedereen, ook voor jullie thuis, merken we dat we een 
soort routine terecht hebben gevonden. We merken dat aan de kinderen, en aan de vragen die 
van jullie kant komen, maar ook aan de leerkrachten. 
Ik ben zo trots op ons team! Op de betrokkenheid bij de kinderen en de inventiviteit bij het 
lesgeven op afstand, en de manier waarop ze toch nog contact bij elkaar weten te 
bewerkstelligen. Want ook onze collega’s missen elkaar! 

Hoewel we  nog niet weten  wanneer de scholen weer (deels) opengaan, zijn we 
verschillende scenario’s aan het verkennen. 
Het maximum toegestane aantal kinderen per groep zal de planning van school bepalen. 
Dit kan betekenen dat klassen in twee, drie groepen verdeeld kunnen gaan worden.  

Dinsdag 21 april horen we hopelijk meer. In dat geval werken we in de dagen daarna de 
schetsen uit die we nu hebben voorbereid. We bereiden de opening goed voor zodat we 
daarna verantwoord les kunnen geven. Hierbij stemmen wij ook af met de andere scholen 
binnen Flores.  Vrijdag 24 april komen onze plannen dan in deze nieuwsbrief te staan. 
Die vrijdag zal dan  een dag worden waarop er weer veel voorbereidende werkzaamheden 
gedaan zullen worden. Daardoor vervallen die dag de online les- en begeleidingsmomenten 
door de leerkrachten. 

Er bestaat nog veel onduidelijkheid rond de datum waarop door de regering gecommuniceerd 
wordt over de eventuele opening van scholen. Rond 1 mei komt er meer informatie uit een 
onderzoek rond besmetting door kinderen. Er bestaat een kans dat de regering hier op wacht 
voordat meer duidelijkheid gegeven wordt. In dat geval kunnen wij ook pas later duidelijkheid 
geven over het vervolg.  We doen ons best zo helder mogelijk te communiceren ook al zijn 
zoveel dingen nog niet duidelijk.  

Een fijn weekend gewenst! 
Wieneke Reith



Challenge voor alle kinderen vanuit gemeente Renkum

“ In deze tijd van thuiszitten zijn er een hoop mensen die wel een oppepper kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld de oude mensen in de verpleeghuizen, mensen die thuis ziek zijn, of de mensen die 
ervoor zorgen dat alles straks weer normaal is.

Wethouder Leonie Rolink laat in het volgende filmpje weten wat je kunt betekenen voor die mensen. 
Het filmpje is vandaag gedeeld via Facebook en Twitter.
https://www.youtube.com/watch?v=hoxM1fb4NL8&feature=youtu.be   

Doe daarom mee aan onze challenge en maak voor deze mensen een digitale wenskaart door 
middel van een kort stopmotionfilmpje! 
Zie de instructie in het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=EhGIcZ9gvIk&feature=youtu.be
Is jouw filmpje klaar? Stuur deze dan in! Stuur jouw gemaakte filmpje naar 
digitalewenskaartrenkum@gmail.com
Alle wenskaartfilmpjes worden verzameld en naar diegenen gestuurd die wel een steuntje kunnen 
gebruiken.
De filmpjes zijn ook te zien op social media. Zien we binnenkort jouw filmpje?” 
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(088) 7846369
info@renkumvoorelkaar.nu

www.renkumvoorelkaar.nu
Coronahulp Renkum

geen contact veel thuiszitten

Samen gaan wij vraag en aanbod met elkaar verbinden

iemand die je
boodschappen

doet

een
luisterend 

oor

andere 
(hulp)

vragen

Neem ook dan contact op via bovenstaande gegevens

NEEM CONTACT OP!
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