أولياء األمور األفاضل /أوصياء التالميذ
لدينا أخبار سارة ،لقد وجدت الحكومة و  RIVMأنه يمكن أن تعود املدارس للدراسة ،ألن الوضع أصبح أكثر
أمانا .يستطيع تالميذ املدارس االبتدائية العودة للدراسة ابتداءا من  11مايو.
بخصوص تالميذ  ISKعليهم االنتظار لفترة أطول ،ويمكنهم العودة للمدارس ابتداء من  3يونيو.
ستفتح املدارس فقط في حال عدم وجود إصابة مجموعات كبيرة من األطفال بكورونا فيروس في املدارس
االبتدائية ،فإذا سارت األمور بخير يمكننا فتح مدارس  ISKيوم األربعاء  3يونيو 2020
نحن بصدد إعداد خطة للبدء في الدراسة في هذا املوعد.
الحكومة و RIVMتنصح املدارس بشرح كيفية تنظيم الدروس ،وكيفية املحافظة على نظام التباعد متر ونصف،
ومن املهم أن يراقب املعلمون التالميذ ويحافظون عليها.
سوف تتلقى منا رسالة في  17مايو ،سنقوم في هذه الرسالة بشرح كيفية التدريس ابتداءا من  3يونيو.
اليوم تبدأ عطلة مايو ،ولن يتلقى التالميذ دروسا عبر االنترنت خالل هذه العطلة ،وستسمر العطلة حتى  5مايو.
وستبدأ الدروس عبر االنترنت في  6مايو مجددا.
في خالل الفترة القادمة وحتى  3يونيو ستكون هناك عدة عطل مدرسية وهي التالية:
 21مايو Hemelvaart
 22مايوHemelvaart
والتالميذ لديهم يوم عطلة إضافي.
 1يونيو pinksteren
 2يونيوpinksteren
إذا لم تكن هناك عوائق ستبدأ الدارسة في  3يونيو  .2020لقد قمنا بإعطاء التالميذ وظائف وواجبات مدرسية،
وستسلم في خالل هذا األسبوع ،وبعد العطلة سيتلقى التالميذ واجبات مدرسية أخرى ،ويتم تسليم في موعد ال
يتجاوز  20مايو لجميع التالميذ.
سيقوم املعلمون باالطالع على الواجبات املنزلية وتصحيحها ،ومن ثم االجتماع في  25مايو ملباحثة مستوى ابنك
أو ابنتك للعام القادم .سيقوم املعلمون باالتصال بك في األسبوع األول من يونيو ،للتحدث معك بهذا الشأن.
ونود أيضا معرفة ما إذا كنت سعيدا بتفاعل ومساعدة املعلمين ،واملشرفين والرسائل التي نرسلها لكم.
لقد أرسلنا سابقا استبيانا ،نرجو مألها وإعادة إرسالها قبل  30أبريل.
أنا فخورة بتالميذنا ومعلمينا الذين علموا بجد خالل األسابيع املاضية ،.وبهذه الطريقة يكون قد أنهى املعلمون
والتالميذ هذا العام الدراس ي بطريقة جيدة .ونستطيع أن نبدأ العام الجديد والدراسة في سبتمبر بطريقة جيدة.
استمتع بالطقس الجميل والعطلة ،وبقرار السماح ألطفالكم للعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد
أمسك نفسك ،وابق بصحة جيدة
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