Aan de ouder(s) en verzorger(s)
van de leerlingen van de Mgr. Hanssen
Hoensbroek/Roermond, 15 december 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Gisteren heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf woensdag 16 december t/m 17
januari gesloten worden voor het onderwijs aan leerlingen. Dat geldt ook voor de Mgr. Hanssen.
Dat betekent dat vandaag, dinsdag, voorlopig de laatste schooldag voor uw kind zal zijn!
Wij, de directie van de Mgr. Hanssen, hadden dit niet verwacht en zijn er dan ook niet op voorbereid
om het onderwijs op afstand nu al uit te voeren. Dat gaan we nu oppakken en organiseren, maar dat
kost wat tijd. We zullen hiervoor komende woensdag, donderdag en vrijdag, als de leerlingen er niet
zijn, gaan gebruiken.
Vanaf 4 januari zullen wij dan weer starten met een vorm van afstandsonderwijs voor alle leerlingen
van onze school. Vanaf dan krijgt uw kind via de groepsleerkracht iedere week weer een pakketje
met thuiswerk aangeleverd. In principe ontvangt u dit via de mail.
Heeft u geen mailadres of zijn er andere problemen, moet u contact opnemen met de
groepsleerkracht en/of IB-er en wordt er naar een redelijke en uitvoerbare oplossing gezocht.
Afstandsonderwijs is geen vervanging van het onderwijs dat wij op school verzorgen. Wij zijn helaas
niet ingericht om alle dienstverlening via de computer te continueren. Gaat deze lockdown periode
langer duren, dan zullen we steeds meer zaken oppakken.
Voor leerlingen van ouders die beiden werken en ook werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals de
zorg, politie, brandweer e.d., kan de Mgr. Hanssen tijdens de reguliere schooltijden opvang
verzorgen (dat is geen onderwijs!).
U moet zich hiervoor van tevoren aanmelden via de groepsleerkracht bij de locatiedirecteur.
Op dagen dat een van de ouders niet werkt, kan er geen gebruik gemaakt worden van de
noodopvang.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur of IB-er.
De administratie van de Mgr. Hanssen in Hoensbroek zal in ieder geval, behalve in de Kerstvakantie,
’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar zijn.
Met vriendelijke groet namens medewerkers en directie,
Paul Goossens,
algemeen directeur Mgr. Hanssen
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