
 

 

Nagele, 13 januari ’21 
 
Beste ouders, 
 
Ook deze week ontvangt u de nieuwsbrief op woensdag in plaats van vrijdag. Dit is zodat ouders de 
tijd hebben om de kinderen op te kunnen geven voor de noodopvang.  
In deze nieuwsbrief wil ik graag ingaan op: 

• Algemene zaken 

• De verlenging van de lockdown 

• De noodopvang 

• Communicatie 
 
____________________________________________________________ 

 
ALGEMEEN 
 
Welkom 
Na de kerstvakantie hebben we drie nieuwe leerlingen mogen ontvangen: Morris en Surnelly, 
beiden in groep 1 A. Ook is Shurdjainy bij ons op school gekomen. Shurdjainy zit in groep 3.  
Het is zeker niet gemakkelijk om tijdens een lockdown te starten op een (nieuwe) school. We 
hebben alle bewondering voor deze kinderen en we wensen ze van harte welkom op onze school! 
 
Studiedag 20 januari 
Zoals u al in diverse nieuwsbrieven heeft gelezen heeft het team een studiedag op woensdag 20 
januari. Op die dag is er geen online les en ook geen noodopvang. Als u werkzaam bent in een 
vitaal beroep is het van belang om voor deze dag andere opvang te regelen. 
 
Online lessen 
Het online moment voor de kinderen van groep 1-2 is veranderd. Oorspronkelijk was dit van 11.45 
tot 12.15 uur. Echter voor de kinderen die op school werken geldt dat de lessen stoppen om 12.00 
uur. Deze kinderen konden dus niet volledig bij het online moment aanwezig zijn. Daarom is dit 
moment verzet naar 11.30 – 12.00 uur. 
9.30 – 10.15 uur: groep 4 
10.15 – 11.00 uur: groep 5 en groep 6 
11.00 – 11.45 uur: groep 7 
11.30 – 12.00 uur: groep 1-2 A en groep 1-2 B 
 
Inleveren van huiswerk 
Voor de kinderen die online gewerkt hebben deze week geldt dat u het huiswerk van uw kind(eren) 
in kunt leven op vrijdagochtend voor 11 uur. Voor kinderen van groep 1 t/m 3 staan daarvoor bakken 
in het kleuterportaaltje. Wilt u het werk van de kinderen in een plastic/papieren tas doen en in de 
juiste bak doen? Voor de kinderen van groep 4 en 5 kan dat in de bakken die staan in het portaaltje 
van de hoofdingang. De kinderen van groep 6-8 kijken hun eigen werk na. 



 

 

Op maandagochtend vanaf 8.00 uur gaan wij weer op pad om het nagekeken materiaal terug te 
brengen en om de nieuwe weektaak te bezorgen. 
 
                   ____________________________________________________________ 
 
VERLENGING VAN DE LOCKDOWN 
 
Tijdens de eerste week is er veel aanspraak gemaakt op de noodopvang. Veelal vroegen ouders mij 
of dit mogelijk was. Voor ouders in de cruciale beroepen is dit toegestaan. Tevens hebben wij als 
school in overleg met enkele ouders de keuze gemaakt om een kind een ochtend naar school te 
laten komen omdat dat voor alle partijen beter werkte. 
 
Helaas hebben wij gisteren van de minister-president gehoord dat de lockdown voor basisscholen 
nog minstens tot 25 januari gaat duren. Dat betekent dat wij ook na deze week nog niet de school 
kunnen openen voor alle kinderen. De kinderen zullen dus langer online les krijgen.  
Hoe gaat dit online werken in zijn werk? Uiteraard is dat niet voor elke groep hetzelfde. U begrijpt 
dat een onderbouw-kind en een bovenbouw-kind op andere manieren benaderd worden en dat van 
de kinderen andere dingen gevraagd wordt. Wat voor iedereen geldt is dat elke klas een moment 
heeft dat de hele klas elkaar ontmoet online. De leerkracht geeft tijdens dat moment een korte 
instructie over de lessen. Sommige kinderen krijgen extra instructie. De leerkrachten zal deze 
leerlingen op een ander moment individueel of als groepje inbellen. Als de leerling niet uit de leerstof 
komt dan kan hij/zij zelf de leerkracht inbellen. En natuurlijk kunt u ook als ouders vragen stellen aan 
de leerkracht. Dit kan per mail, of via Parro, of Teams. (Gebruikt u dan het account van uw kind) 
 
               _____________________________________________________________ 
 
NOODOPVANG 
 
Er wordt veel aanspraak gemaakt op de noodopvang.  Voor ouders in de cruciale beroepen is dit 
toegestaan. Tevens hebben wij als school in overleg met enkele ouders de keuze gemaakt om een 
kind een ochtend naar school te laten komen omdat dat voor alle partijen beter werkte. 
Deze week merken we dat er grote groep kinderen op school opgevangen wordt. De komende week 
neemt de noodopvang nog verder toe. Op sommige dagen 40 % van het aantal kinderen op school. 
We begrijpen volledig dat dit gebeurt, alleen zitten we wel met een dilemma. De noodopvang wordt 
door onszelf bemand. Er wordt ook van ons gevraagd om thuisonderwijs te verzorgen en zaken voor 
te bereiden. Dat gaat niet goed tegelijk samen. Het kan ook zijn dat als de eigen leerkracht in de 
noodopvang aan het werk is, er minder tijd beschikbaar is om de thuiswerkende kinderen te 
ondersteunen.  
Tevens hebben veel teamleden ook kinderen die thuis zijn, dus net als in menig gezin is het dan 
soms lastig om alles goed te combineren. Graag hiervoor begrip. 
 
Aanvragen opvang volgende week (week 18 t/m 12 januari) 
Wilt u mij mailen als u opvang voor de volgende week aanvraagt? U hoeft dus niet een formulier in 
te vullen. Wilt u mij mailen voor vrijdagmiddag 17.00 uur? Wij rekenen dan op uw kind. Probeer 
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alleen als het echt niet anders kan gebruik te maken van de noodopvang. Ik reken hierin ook op uw 
medewerking. Denkt u er aan dat er op woensdag 20 januari geen opvang is?  
 
                       ___________________________________________________ 
 
COMMUNICATIE 
 
Eens temeer zullen we als team laten zien dat we er voor de kinderen willen zijn. We proberen 
contact te houden en stellen dit andersom ook erg op prijs.  
De communicatie verloopt voor ouders naar leerkrachten en andersom bij voorkeur via Parro, mail  
en de meeste leerlingen kunnen uitstekend via Teams contact houden met de leerkracht (en elkaar). 
 
Ik vind dit persoonlijk een uitdagende tijd om leiding te mogen aan deze prachtige school. Ik merk 
dat we elkaar missen en we verlangen allemaal erg naar de periode van weer normaal, gezond en 
veilig naar school kunnen gaan. Die tijd komt weer, daar ben ik van overtuigd, alleen is de vraag 
wanneer. 
 
Ik zie dat alle leerkrachten heel hard werken en enorm hun best doen om de kinderen op de juiste 
manier te bedienen. Feedback daarop stellen we ook zeer op prijs. We moeten deze periode 
namelijk zo goed mogelijk met elkaar door. Laten we elkaar daarin helpen en elkaar niet uit het oog 
verliezen. 
 
 
Hartelijke groet, 
Paulien 
 
 
 


