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Update 
- Noodopvang kinderen (ook in de gemeente) 
- Annuleren diverse evenementen 

-   
 
Datum: 17-03-2020 | 18.00 uur 
Betreft: Diverse mededelingen  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat is er hard gewerkt met zijn allen. Het team is de afgelopen 2 dagen druk geweest met het 
organiseren van onderwijs op afstand en allerlei randvoorwaarden die hierbij komen kijken. Naast dat 
er ontzettend hard gewerkt wordt, wordt er ook heel veel samengewerkt. Als directeur ben ik dan ook 
zo ontzettend trots op het team! Vandaag zijn er massaal pakketjes met werk opgehaald door de 
kinderen uit de midden- en bovenbouw. Ook zien we dat er al een heleboel kinderen aan het werk zijn 
gegaan. Super! De komende dagen nemen de stamgroepleid(st)ers de tijd om het onderwijs op afstand 
steeds weer te voorzien van nieuwe digitale materialen en feedback. Parro wordt hierin zoveel als 
mogelijk als communicatiemiddel gebruikt. De coronacrisis en het vele thuiswerken heeft echter ook 
direct effect op de bereikbaarheid en snelheid van o.a. Parro. Aan een oplossing wordt hard gewerkt. 
Wij merken met zijn allen ook dat er door u als ouders/verzorgers enorm wordt meegeleefd en 
meegedacht. Wij waarderen dit ontzettend. 
 
Noodopvang kinderen 
De Rijksoverheid heeft scholen gevraagd beschikbaar te zijn voor noodopvang aan kinderen. Kortweg 
houdt dit in dat wanneer u als ouder/verzorger werkzaam bent in de, door de Rijksoverheid 
aangewezen, cruciale sectoren, een beroep zou kunnen doen op onze school. Echter, wij moeten u 
altijd eerst vragen of u de opvang ook zelf kunt regelen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij 
gedurende de schooldagen (ma t/m vrij) opvang aanbieden. Dit kunnen wij faciliteren onder de 
gebruikelijke schooltijden.  
 
Groep 1 t/m 4 Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur 
  Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 
  Donderdag 8.30 tot 12.00 uur 
 
Groep 5 t/m 8  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur 
  Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 
 
Wanneer uw kind gebruikt maakt van de opvang op onze school, geeft u hem/haar dan een pauzehapje 
en lunchpakket mee. Helaas is het schoolfruitprogramma vanwege de maatregelen ook gestopt. 
 
De gemeente Nunspeet biedt nu ook de mogelijkheid tot noodkinderopvang.  
Deze wordt gefaciliteerd door Stichting Kindcentrum Nunspeet (Villa KrisKras aan de Eikbosserweg) en 
is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend voor het opvangen van kinderen van ouders die werken 
in de cruciale beroepen. Aanmelden moet door de ouders zelf worden gedaan via: 
Telefoonnummer:  0341-261520 of 0341-250551 of e-mailadres: info@kindcentrumnunspeet.nl  
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Annuleringen 
De volgende grote evenementen en vieringen zijn voor de komende periode helaas geannuleerd: 
Schoolvoetbaltoernooi Nunspeet (8 april 2020) 
Paasviering van onze school (9 april 2020) 
Koningsspelen (24 april 2020) 
 
Daarnaast vervallen t/m 6 april alle weekopeningen- en sluitingen en geplande driegesprekken. Ook 
worden wij als school verzocht om de geplande overleggen voor ouders, zoals het koffie-uurtje en 
vergaderingen waar ouders bij aanwezig worden geacht, te annuleren. Kortom, de school is (naast de 
opvang) echt op slot. 
 
Ik hoop u voor vandaag met deze update voldoende geïnformeerd te hebben. De komende dagen zal 
het aantal mededelingen vanuit directie wellicht minder frequent zijn. U mag er vanuit gaan dat 
belangrijke informatie telkens z.s.m. met u wordt gedeeld. Voor vragen ben ik bereikbaar via e-mail: 
a.vos@franciscus-nunspeet.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Andy Vos 
Directeur 
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