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Nieuwsbrief rondom Corona nummer 5 

Beste kinderen, 

 

Alweer een berichtje van ons. Het is maar raar hoor, werken in een school 

zonder jullie.  Met jullie is het echt veel leuker! InchaAllah gaat het niet lang 

duren en gaan de scholen nog voor de zomervakantie weer open. Velen van  

jullie maar ook jullie ouders hebben we gesproken. En ook van jullie horen we 

dat het maar allemaal raar is. Steeds maar thuis zitten, niet kunnen sporten, 

niet naar school kunnen gaan. In het begin dachten sommigen nog “yes , geen 

school, lekker vakantie, geen huiswerk, hele dag netflixen”.  Maar daar was al gauw genoeg de lol van 

af. Je vriendjes en vriendinnetjes niet zien, alsmaar thuis zitten, niet weten wat je moet doen ….. We 

hopen dat jullie het zelf ook fijn vinden om te werken aan de thuiswerkpakketjes en online in Gynzy 

werken. Met jullie juf en meneer zijn we druk bezig om uit te zoeken hoe we jullie online meer les 

kunnen geven.  

Blijf onze website in de gaten houden want daar komt ook steeds de laatste nieuwsbrief. Mocht je 

een brief naar ons allen willen sturen dan mag je die ook mailen naar school@salaheddinelayyoubi.nl 

of naar het mailadres van je juf of meneer. 

Wij zouden het erg fijn vinden om iets van jullie te horen. Alle mooie brieven kunnen we 

samenbundelen en er een boek van maken. En weet je niet zo goed wat je in je brief kunt schrijven, 

vraag aan je ouders of ze je willen helpen.  

Deze tekening samen met een brief hebben we gisteren ontvangen van Jenna (groep 3a ) en haar zus 
Rahma (groep 8). Wij vinden het superlief dat jullie deze tekening voor ons hebben gemaakt. Ook 
heel erg bedankt voor de mooie woorden in jullie brief. En inchaAllah komt alles goed. Jullie Doea is 
voor ons erg belangrijk, dankjewel! 
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Beste ouders, 
 
 
Waarschijnlijke verlenging sluiting scholen 
 
Uit het nieuws van woensdag 25 maart ’20: 
De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april dicht. Minister Slob wil met een besluit 
over het heropenen van de scholen nog steeds wachten op de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar 
de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek is gisteren pas 
begonnen en het kan mogelijk nog zes weken duren voor er resultaten zijn. 
 
Ondertussen is er bekend geworden dat er volgende week dinsdag, 31 maart, meer duidelijkheid 
komt over wel / niet verlenging van de huidige maatregelen, waaronder de sluiting van de scholen. 
We houden het nieuws uiteraard goed in de gaten.  
 
We hopen gauw duidelijkheid te hebben zodat we rekening kunnen houden met de situatie dan. We 
houden u uiteraard op de hoogte zodra we meer weten.  
 
 
Aanwezigheid op school 
 
I.v.m. de aangescherpte richtlijnen van het RIVM werkt ons personeel zoveel mogelijk van thuis uit. 
We vragen u daarom om hieronder bij bereikbaarheid te lezen hoe u toch met ons in contact kunt 
komen.  
Houd u hierbij rekening met de gewoonlijke werkdagen van de juffen en meesters. We proberen 
mails zo snel mogelijk te beantwoorden maar soms kan het wel wat langer duren. Wij rekenen op uw 
begrip! 
 
 
Bereikbaarheid 
 
Zoals eerder genoemd zijn wij dagelijks bereikbaar van 11.00 uur tot 13.00 uur voor het 
beantwoorden van vragen van u of de leerlingen. Dat kan per mail. Mocht u een telefonische 
afspraak willen, geef dit dan aan in een mail naar de betrokken leerkracht.                                          
Blijft u hier gebruik van maken als dat fijn is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en managementteam Salah Eddin El Ayyoubi.  
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