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Beste Ouders en verzorgers, 

 

Op  zondag 17 januari 2021 is besloten dat de scholen i.v.m. het Coronavirus 

voorlopig nog gesloten blijven tot 08 februari. We hopen van harte dat we dan echt 

weer open mogen om uw kinderen te mogen ontvangen.  

 

Thuisonderwijs 

De komende weken zullen de kinderen weer onderwijs op afstand volgen zoals u 

inmiddels gewend bent. Het is belangrijk goed contact te onderhouden met de 

school via de leerkracht. 

De kinderen zijn verplicht deel te nemen aan het schoolwerk, het is niet vrijblijvend. 

Ook de kleutergroepen gaan meer online werken, zorgt u mee dat uw kind daarbij 

kan zijn? 

Mocht u problemen hebben met het internet neem dan contact op met de school, 

misschien kunnen we iets voor u betekenen. 

Mochten er andere vragen zijn, bel ons gewoon op. We denken graag met u mee. 

 

Ziek 

Mocht uw kind ziek zijn en daarom zijn digitale werk niet kunnen doen, dan is het 

belangrijk om uw kind ziek te melden via de schoolapp. 

 

Noodopvang 

De noodopvang raakt vol. Gelukkig hebben we ondersteuning van Humanitas 

gekregen. 

We hebben nog niet heel kritisch hoeven kijken naar de cruciale beroepen maar we 

moeten dit binnenkort misschien wel gaan doen. We hopen dat u met ons mee blijft 

denken en doen voor u wat we kunnen.  

De noodopvang is eigenlijk alleen bestemd voor kinderen waarvan beide ouders 

een cruciaal beroep hebben, of een alleenstaande ouder die een cruciaal beroep 

heeft (op de website van het RIVM kunt u lezen wat de cruciale beroepen zijn).  

 

De noodopvang van kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep 

heeft, mag echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van de 

noodopvang van kwetsbare kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een 

cruciaal beroep hebben. De school zal dus steeds een afweging maken op basis 

van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’ noodopvang, de realisatie van 

afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit.  

 

Voor kinderen in de noodopvang geldt echter ook dat zij thuis moeten blijven als zij: 

- Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten/ kortademigheid). 

- De afgelopen 10 dagen in het buitenland zijn geweest of één van hun ouders. 

- De afgelopen 10 dagen contact hebben gehad met een patient met het    

  coronavirus. 
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Wanneer er sprake is van enkel neusverkoudheid willen wij u vragen om uw kind toch 

thuis te houden om hiermee te voorkomen dat de collega’s van de noodopvang 

ook deze klachten gaan vertonen en de noodopvang wegvalt. 

 

Website en app 

Het is belangrijk om de website en de app goed in gaten te houden. Bijna alle 

ouders hebben inmiddels de schoolapp. Vergeet u niet om de app ook nog te 

activeren? We missen nog een 30-tal kinderen. Heeft u de app nog niet geinstalleerd 

dan vragen wij u dringend om dit te doen. Wanneer u hulp nodig heeft, kunt u juf 

Wendy mailen: jufwendybogermanschool@gmail.com 

Hoe u de app moet downloaden kunt u teruglezen in de nieuwsbrief van november 

2020. Deze staat op de website van de school. 

 

Vragen m.b.t. Corona  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt op de website van GGD kijken of bellen met 

de GGD 0900-364 64 64 of RIVM 0800-1351 

Heeft u twijfels om u te laten testen, laat u dan testen! 

Er is een gratis Corona testbus op de Hillevliet 90. U kunt daar tussen 9.30 en 17.00 uur 

zonder afspraak terecht en hoeft zich daar niet te legitimeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Bogermanschool 

mailto:jufwendybogermanschool@gmail.com
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