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Bemanning klassen  
In tijden van Corona en ook nog een lerarentekort is het voor scholen een hele kunst om de 

klassen te bemannen. U kunt zich voorstellen dat een klas geen leerkracht heeft indien de 

leerkracht ziek wordt of een test moet laten afnemen. Zo’n test brengt met zich mee dat een 

leerkracht wel 4 dagen afwezig kan zijn. Er is geen vervanging beschikbaar. Dat heeft effect op de 

bemanning van de klassen en op ons onderwijs. 

 

Iedere dag opnieuw is het de vraag of de leerlingen een 

leerkracht hebben. Scholen in onze omgeving hebben al klassen 

naar huis moeten sturen. Als wij voor een dergelijk besluit 

komen te staan, doen we dat alleen als het echt niet anders kan. 

We zullen eerst zoveel mogelijk proberen om de leerlingen het 

onderwijs op school aan te bieden.  

 

Het kan echter gebeuren dat een klas niet naar school kan 

komen omdat er geen leerkracht is. Dan zijn de kinderen niet vrij 

van onderwijs. Zij ontvangen een dagtaak per mail zoals dat ook 

tijdens het thuisonderwijs is gebeurd. We verwachten dan dat 

de kinderen onder schooltijd (dus tussen 08.30 en 15.00uur) aan 

hun schoolwerk gaan werken. 

 

We vinden het natuurlijk niet fijn als we met deze situatie te maken krijgen. We kunnen ons 

voorstellen dat u het tevens niet prettig vindt. En toch hopen we op uw begrip. Indien er sprake 

zal zijn van thuisonderwijs, wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan een telefoontje 

verwachten en/of een brief.  

 

Contactgegevens 
Jaarlijks checken wij tijdens de informatieavond of we over de juiste contactgegevens beschikken. 

Dat kan nu niet omdat die avond niet door kon gaan. We willen natuurlijk wel over de juiste 

gegevens beschikken. Zorgt u ervoor dat juf Anja die gegevens van u ontvangt? Denk met name 

aan een telefoonnummer waarop we u altijd gedurende de schooldag kunnen bereiken.  

 

Foto’s en toestemming  
Gisteren hebben alle kinderen een brief mee gekregen van juf 

Anja. In die brief vragen wij u om toestemming te geven voor het 

maken van foto’s onder schooltijd. Deze brief heeft niets te 

maken met de schoolfotograaf! Volgens richtlijnen moeten wij u 

ieder jaar opnieuw vragen of wij foto’s mogen gebruiken voor de 

nieuwsbrief en de website. Dat maakt dat we de kinderen de brief 

hebben meegegeven. We vragen u om wel of geen toestemming 

te geven door de brief in te vullen en mee terug te geven 

(voorzien van uw handtekening). Zo voldoen we aan de regels 

rondom de AVG (wet privacy).  

 

Koptelefoon 

De kinderen hebben allemaal 

vanaf groep 3 een koptelefoon 

nodig. Wij zorgen voor een 

chromebook of tablet en we 

vragen u te zorgen voor een 

koptelefoon. Wilt u uw kind 

spoedig een koptelefoon 

meegeven naar school? 

 

 
 

Schoolfotograaf  

Dinsdag 22 september komt de 

schoolfotograaf weer op school. 

We hopen dat ieder kind daarbij 

aanwezig zal zijn. We danken de 

dames van de Ouder Commissie 

die deze dag de organisatie 

oppakken.  

 

 
 

Aanpassing gymnastiek 

De gymnastieklessen worden 

gegeven door de vakleerkracht 

Chukri Jahjah. De lessen vinden 

plaats in de gymzaal die 

voldoende geventileerd wordt. 

We zetten de ramen dagelijks 

open, net als in de rest van het 

gebouw.  We stellen de kinderen 

in de gelegenheid om zich om te 

kleden voor de gymles. Dat 

betekent dat de kinderen vanaf 

maandag hun sportkleding en 

sportschoenen weer mee naar 

school moeten nemen.   

 

 


