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\  

 
donderdag   9   april   2020  

 
 

Beste   ouders/verzorgers,  
 
Inmiddels   zitten   wij   in   de   4e   week   van   gesloten   scholen   en  
thuisonderwijs.   Ook   weten   wij   dat   het   minimaal   nog   een   aantal   weken  
gaat   duren.    In   ieder   geval   tot   de   meivakantie.   Het   blijft   voor   iedereen  
een   zware   opgave   om   dit   goed   te   organiseren.   Zowel   van   ouders   als  
leerkrachten   vraagt   dit   het   nodige.   Vanuit   thuis   of   school   proberen   wij   het  
aanbod   voor   uw   kind   zo   goed   mogelijk   te   organiseren.   In   de   afgelopen  
weken   hebben   we   veel   informatie   naar   u   gestuurd.   In   deze   nieuwsbrief  
proberen   we   alles   overzichtelijk   nog   een   keer   voor   u   op   een   rijtje   te  
zetten.   
 
Wij   onderhouden   met   alle   gezinnen   en   leerlingen   regelmatig   contact   via  
veel   verschillende   kanalen.   Wij   bellen,   mailen   en   video(chatten) .   
Wij   zijn   ons   er   heel   erg   van   bewust   dat   het   voor   u   als   ouder   niet   altijd  
even   makkelijk   is.   We   adviseren    dat   u   vasthoudt   aan   vaste   ritmes.   Dit   zal  
meehelpen   om   in   deze   situatie   structuur   en   enigszins   rust   te   creëren  
binnen   uw   gezin.   Wanneer   u   ondersteuning   nodig   heeft   dan   kunt   u   op  
maandag   t/m   vrijdag   tussen   8.15   uur   en   15.15   uur   contact   opnemen   met  
school.   Na   deze   tijd   staat   de   voicemail   aan.   Wanneer   u   een   bericht  
inspreekt   dan   proberen   wij   zo   spoedig   mogelijk   hierop   te   reageren.  
 
Onze   zorgcoördinator   Charlotte   is   maandag,   dinsdag,   donderdag   en  
vrijdag   werkzaam   om   uw   vragen   te   beantwoorden.   U   kunt   haar   een   mail  
sturen   en   zij   zal   per   mail   antwoorden   of   telefonisch   contact   met   u  
opnemen.    c.zeefuik@innoord.nl  
 
SBO   Universum   organiseert   samen   met   het   Ouder-   en   Kindteam   een  
telefonische   opvoedspreekuur.   Dit   spreekuur   geeft   u   de   mogelijkheid   om  
vragen   te   stellen   over   allerlei   onderwerpen.   Dit   kunnen   opvoedvragen   zijn  
of   vragen   over   de   dagstructuur.   Wij   kunnen   samen   met   u   meedenken  
over   eventuele   oplossingen   en/of   ideeën   om   het   allemaal   wat   dragelijker  
te   maken   in   deze   moeilijke   tijd.  
 
U   kunt   ons   bereiken   op:  

● Ochtendspreekuur   met   Ellen   Overman   (06   -   21   85   43   34):  
Dinsdag   van   10:00   -   11:00   uur .  

● Avondspreekuur   met   Stephanie   Sonelli   (06   -   18   09   66   47):  
Donderdag   van   19:00   -   20:00   uur.    
 

 
 
 
 
 
 



 
Voor   ouders   met   vitale   beroepen   is   er   opvang   bij   de   Tinteltuin.  
Indien   u   kind   deze   opvang   bezoekt,   dan   vragen   wij   u   met   klem   om   het  
werk   van   de   kinderen   mee    te   geven.   Kinderen   kunnen   voor  
ondersteuning   contact   opnemen   met   hun   leerkracht.   Indien   u   in  
aanmerking   komt   voor   deze   opvang   kunt   u   zich   alsnog   aanmelden   via  
relatiebeheer@tinteltuin.nl   
 
Het   werk   voor   uw   kind   wordt   verzorgd   door   de   groepsleerkracht   en   de  
leerkracht   onderhoudt   ook   contact   met   u   of   uw   kind   voor   uitleg   of  
ondersteuning.   Dit   werkt   wordt   regelmatig   op   afspraak   verstrekt   of   wordt  
digitaal   met   u   gedeeld.   Daarnaast   ontvangt   u   ook   een   aanbod   van   Hallo  
Muziek   via   de   leerkracht   voor   muziekonderwijs   en   de   leerlingen   van  
DoeLab   krijgen   via   hun   eigen   leerkracht   ook   de   DoeLab   lessen  
toegestuurd.   Voor   de   gezinnen   die   niet   over   (voldoende)   devices  
beschikten   is   geregeld   dat   ze   op   school   een   chromebook   konden   lenen.  
 
Wij   hopen   dat   ook   in   de   aankomende   tijd   er   samen   voor   te   kunnen  
zorgen   om   de   kinderen   het   onderwijs   te   geven   wat   ze   nodig   hebben.  
Heeft   u   vragen?   De   school   is   elke   dag   in   de   ochtend   telefonisch  
bereikbaar.   Ook   als   het   even   te   zwaar   is   of   u   ergens   anders  
ondersteuning   nodig   heeft   dan   horen   wij   het   graag   en   helpen   u   waar   het  
kan.  
 
Voor   u   en   uw   gezin   wensen   wij   in   ieder   geval   een   fijn   paasweekend.   Op  
vrijdag   10   april,   Goede   vrijdag   en   maandag   13   april,   2e   Paasdag   is   SBO  
Universum   gesloten   en   zijn   onze   leerkrachten   ook   niet   bereikbaar.  
 
Heel   veel   sterkte   de   aankomende   tijd   en   blijf   vooral   gezond.  
 
 
 
Namens   het   hele   team   van   Sbo   Universum.  
 
 
Voor   handige   tips   en   leuke   filmpjes:  
 
https://www.innoordleertthuis.nl/  
 
Instagram:    SBO   Universum   -   sbo_universum  
 
En   vergeet   onze   website   niet,    http://www.sbo-universum.nl/  
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