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WEEK VAN 1 T/M 5 JUNI
Beste ouders, verzorgers,
In de week van 1 juni wordt het definitieve besluit genomen of de basisscholen weer
volledig open mogen. Net als velen van u willen ook de kinderen en de leerkrachten graag
weer volledig aan de slag.
De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment
nauwlettend in de gaten. De situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen
in Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan zal in de week van 1 juni
definitief het besluit genomen worden of het primair onderwijs haar deuren volledig opent
op 8 juni. Het sbo en so zijn sinds 11 mei al helemaal open. Door de reguliere
basisscholen op 8 juni te openen, krijgen we de tijd om ons samen met onze medewerkers,
ouders en opvang voor te bereiden.
Er komt een nieuw protocol voor de periode na 8 juni. Het hernieuwde protocol zal op 27
mei door het ministerie en de po raad aangeleverd worden. Het geeft ons, als school
voldoende tijd om goed voorbereidt volledig open te gaan.
Het rooster van de maandag/donderdag groep en de dinsdag/vrijdag groep wordt een
week verlengd. Ook de woensdag blijft in deze week nog een lesvrije dag voor de
kinderen. De leerkrachten bereiden dan de lessen en het huiswerk voor, kijken het
huiswerk na en communiceren met kinderen en ouders.
In schema ziet dit er als volgt uit:
maandag
1 juni
dinsdag
2 juni
woensdag
3 juni
donderdag
4 juni
vrijdag
5 juni

alle lln vrij
groep B les
lesvrije dag
groep A les
groep B les

Pinksteren

Noodopvang verlengd.
De noodopvang in de huidige vorm wordt daarom nog één week verlengd en stopt op 8
juni. 24-uurs noodopvang wordt vanuit de kinderopvang voortgezet tot 1 juli voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen.
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben, zodra we meer duidelijkheid
hebben, zullen we u verder informeren of de wijze hoe we volledig naar school gaan.
Namens het team van IKC- Remigius

Wilbert Arends

Hulp bij scheiding Gemeente Duiven

WIJScheiden
Kind centraal

Tekening: Sjors, 11 jaar

WIJScheiden – Kind centraal
Preventief aanbod van de Gemeente Duiven om
conflictscheidingen te voorkomen

Herkent u zich in de volgende situatie?
- Uw relatie/gezin staat onder druk, u/en of uw partner denkt
aan scheiding.
- De scheiding is aangevraagd en geeft veel spanning in uw
gezin.
- De scheiding is van langere tijd geleden maar geeft nog altijd
spanning over: de communicatie tussen u en uw ex-partner, de
omgangsregeling, geldzaken, etc.
- U merkt dat uw kind vastloopt.
Hulp voor kind en ouders
STMR/WIJScheiden biedt in Duiven begeleiding en bemiddeling
voor kind en ouders. Voorwaarde is dat één van de ouders in
Duiven woont.
Uitgangspunten
- Kinderen hebben recht op goed contact met beide ouders.
- Ouders blijven allebei verantwoordelijk hiervoor.
- De bemiddelaar begeleidt ouders vanuit het perspectief van het
kind.
- Kinderen krijgen aparte gesprekken.
- Met instemming van het kind wordt informatie uit die
gesprekken teruggekoppeld aan ouders.

Kosten

Er zijn geen kosten voor ouders. De Gemeente Duiven stelt deze
hulp beschikbaar in het belang van kinderen in
scheidingssituaties.
Proces/resultaat
- Ouders onderhandelen op vrijwillige basis en zijn bereid elkaar
tegemoet te komen als dit ten goede komt aan het welzijn en
de ontwikkeling van hun kind.
- Uw kind voelt zich gehoord en gesteund.
- Uitkomsten van de onderhandeling worden schriftelijk
vastgelegd.
- Duur van het traject: zolang resultaat geboekt wordt.

Aanmelden/informatie WIJScheiden:
Ans Peters, maatschappelijk werker, mediator, KIES-coach (Kinderen en Scheiding) STMR
apeters@stmr.nl, tel. 06-22561827
(op verwijzing o.a. door de huisarts, maatschappelijk werk, CJG of Sociaal Team)
Gemeente Duiven: 0900-2791111 – loketwwz@duiven.nl

Afdeling Maatschappelijk werk
2017

DATA OM TE ONTHOUDEN
1 juni
19 juni

2e Pinksterdag
Studiedag, alle groepen vrij

