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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van deze week 18-01-2021 
 
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 
 
Zoals eerder aangegeven zal de nieuwsbrief voortaan van het kindcentrum zijn. Dit betekent 
dat de nieuwsbrief een samenwerking is van basisschool en opvang, dus van de Spelevaert en 
Kern. De nieuwsbrief zal tweewekelijks worden verstuurd. 
                                                                                                    

Lockdown  
Vorige week heeft u al een mail ontvangen n.a.v. de persconferentie en de 

voortdurende lockdown. We moeten helaas doorgaan met het geven van 

het onderwijs op afstand zoals we dat nu doen. 

Laat het gerust weten als er zaken zijn waar u tegen aan loopt of als er juist 

dingen zijn die als positief worden ervaren in de manier waarop we het thuisonderwijs hebben 

ingericht.  

We kunnen bekijken of we dit kunnen meenemen in het vervolg.  

U kunt mailen naar de directie: irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl 

Over digitale zaken kunt u mailen naar: rory.vandermeijden@spelevaert.unicoz.nl 

 

Wel willen we weer benadrukken dat we met bewondering kijken hoe u als ouder het 

thuisonderwijs weer organiseert! We begrijpen heel goed onder welke druk u kunt staan.  

De spagaat tussen werk en kinderen zorgt ongetwijfeld regelmatig voor een spanningsveld. 

We begrijpen dat u doet wat mogelijk is, maar dat dit niet altijd lukt zoals u het zou willen.  

 

Hoe gaat het op de BSO?  
Wat jammer dat wij niet alle kinderen weer 
kunnen verwelkom! Helaas nog even de 
kiezen op elkaar. Hopelijk kunt u als ouder de 
balans vinden thuisscholing, vrije tijd en 
vermaak en uw werk.We hebben dagelijks een 
groepje kinderen in huis die gebruik maken 
van de noodopvang. Van drie volle gezellige 
groepen naar één samengesteld groepje 
kinderen. Desondanks proberen wij voor deze 

kinderen bij te dragen aan een gezellige BSO middag.De pedagogisch medewerkers zijn druk 
bezig om al het speelgoed uit te zoeken en de ruimtes te herinrichten om de 
speel/leeromgeving te optimaliseren. Zo kunnen de kinderen na de lockdown weer genieten 
van een uitdagende groepsruimte. 
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Herhaling: noodopvang 

Wanneer een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is, kunt u gebruik maken van de opvang. 

Wilt u mailen naar  irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl als u hiervan gebruik wilt maken?  

Als u gebruik wilt maken van de noodopvang van de vso/bso, kunt u dit aangeven bij Kern. 

Een paar aandachtspunten: 
1. De kinderen zijn van harte welkom als het nodig is. Wilt u alleen gebruik maken van de 

opvang als het niet anders op te lossen is? We willen voorkomen dat er te veel kinderen op 

school komen. Alleen zo kunnen we het virus bestrijden. 

2. Uw kind moet van  tevoren zijn opgegeven. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar 

irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl . Dit is van belang voor het inplannen van de 

leerkrachten. We komen liever niet voor verrassingen te staan, waardoor er te weinig 

mensen zijn om de  kinderen op te vangen. 

3. Wilt u erin vermelden:  
 Voor- en achternaam van uw kind 

 Groep 

  Dagen 

 Of uw kind om 14.30u wordt opgehaald, naar de bso gaat of alleen naar huis mag.  

4. De leerkrachten en onze stagiaires vangen onder schooltijd om de beurt de kinderen op. Na 

schooltijd gaan kinderen naar huis of naar de bso. 

5. Er is spraken van opvang. Er worden dan ook op school geen lessen gegeven. De kinderen 

werken op school aan dezelfde opdrachten als de kinderen die thuis zijn. Wilt u er zorg voor 

dragen dat de kinderen alle boeken, schriften etc meenemen die ze nodig hebben? Vooral de 

inlogcodes van Teams en Gynzy zijn erg belangrijk vanaf groep 3! 

6. Tussen de middag hebben kinderen hun eigen eten en drinken nodig. 
 

Het is fijn als kinderen die op school komen een eigen koptelefoon of oortjes meenemen om de 

online lessen te kunnen volgen via de laptops.  

 

Aanmelden noodopvang maandag 
Wanneer u van de noodopvang gebruik wilt maken op maandag, wilt u dit dan uiterlijk 

vrijdag voor 17.00u aangeven?  Eerder mag vanzelfsprekend ook. 

Nu werden er leerlingen op zondagmiddag-/avond nog aangemeld. 

Mogelijk wordt uw mail dan niet op tijd gelezen. Daarbij kunnen we op dat moment nog 

onvoldoende inspelen op het aantal qua organisatie.  

Wanneer opvang plotseling nodig is, begrijpen we dat. Maar liever weten we het eerder. 

 

Andere zaken nog even op een rijtje   
1. Vrijwel alles voor het onderwijs op afstand staat in Teams. Hierover zijn eerder 

mailtjes gestuurd waarin u alle informatie kunt vinden.  
2. We streven ernaar zo weinig mogelijk volwassenen in de school te hebben, vandaar dat de 

leerkrachten zoveel mogelijk thuiswerken. Zij zijn dan ook niet altijd aanwezig op school. 

 

Woensdag 20-01: groep 1/2 vrij 
Morgen waren de kleuters op de jaarplanning al vrij.   
De opvang zal daardoor op die dag alleen voor de leerlingen van groep 3 t/m8 zijn. 
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Dansworkshop BSO  
 Afgelopen donderdag 14 januari hebben 
we ontzettend veel plezier beleefd aan 
de dansworkshop op het schoolplein. In 
samenwerking met de sportfunctionaris 
van de gemeente was er een fantastisch 
initiatief om in beweging te blijven. Met 
de kids hebben we gedanst en ondanks 
het gure weer was het een groot 
succes! Wij blijven hopen dat we snel 
alle kinderen weer kunnen verwelkomen 
en weer lekker met elkaar kunnen 
spelen, genieten, sporten, knutselen, spelletjes doen, koken en andere leuke workshops 
kunnen doen! 

 
Ouderavonden gedrag gaan niet door 
Voor volgende week stonden er twee ouderavonden over gedrag gepland. Vanzelfsprekend 
gaan ze op dit moment niet door. We hopen dat er snel een tijd komt dat we dit soort avonden 
weer kunnen gaan organiseren. Daarbij is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en 
inspiratie opdoen belangrijk. Het team vond deze avonden altijd waardevol, maar vooral ook 
heel gezellig. Jullie worden als ouders ook erg gemist door ons!  We duimen ook in dit opzicht 
voor betere tijden. 
 

Peuterochtend gaan niet door 
Vanwege de lockdown kan de peuterochtend helaas niet doorgaan.  
Heel jammer! 

 
Belangrijke data: 
20-01        Gr. 1/ 2 vrij, geen peuterochtend 
 
 


