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Scholen blijven tot 8 februari gesloten 

U heeft het vast allemaal al gehoord. Het kabinet heeft op ba-

sis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) 

besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder 

geval maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. De landelijke 

situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden en 

vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een vei-

lige heropening te kunnen garanderen. Hierbij blijft de veilig-

heid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel de al-

lerhoogste prioriteit. 

 

Contact 

Deze periode ligt onze focus niet alleen op de leerlingen maar 

ook op u als ouder. De combinatie van werk, opvang en thuis-

onderwijs kan heel pittig zijn. 

Hoe vergaat de combinatie van lesgeven en thuiswerken u? 

Lukt het nog om alle ballen hoog te houden of zit u met de 

handen in het haar? Maak het bespreekbaar. Deze week of 

volgende week neemt de leerkracht de tijd om ouders te bel-

len. Wij moeten het SAMEN doen en denken graag met u mee! 

 
 

Noodopvang 

Afgelopen week hebben wij een toename gezien van 

aanmeldingen voor onze noodopvang. Natuurlijk doen wij onze 

uiterste best de noodopvang zo goed mogelijk te organiseren en 

alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Door de toename 

van kinderen wordt het begeleiden van de leerlingen lastiger. Er 

is minder tijd voor controle/toezicht en begeleiding voor de 

kinderen individueel. Wij willen de ouders dan ook vragen om 

thuis te checken of al het werk gemaakt is. Dit geldt ook voor 

ouders waarvan de kinderen op maandag, woensdag en 

donderdag (vanwege extra zorg) gebruik maken van de 

noodopvang. Soms krijgen wij reacties van ouders die niet 

passend zijn als wij kijken naar de inzet die begeleiders leveren 

op de opvang. Wij zijn ontzettend blij met deze mensen en 

daarnaast kan van ons niet het onmogelijke gevraagd worden. 

Hierbij hopen wij op uw begrip. 

 

Nieuwe vlaggenmasten 

Afgelopen week zijn er op beide pleinen vlaggenmasten ge-

plaatst. Deze zijn gesponsord door Mengerbouw en daar zijn wij 

natuurlijk ontzettend blij mee!! De plaatsing van deze vlaggen-

masten stond al gepland i.v.m. ons 25-jarig jubileum, dat wij he-

laas hebben moeten verzetten. Wij hopen op maandag 8 fe-

bruari voor alle kinderen (en ouders) de vlaggen te kunnen hij-

sen! Mengerbouw, bedankt! 

 
 

Bericht van onze leesconsulent Marijke 

Door een samenwerking aan te gaan met de bibliotheek (ons 

project ‘De bieb op school’), krijgen regelmatig van Marijke 

leuke tips. Hieronder leest u de tips die zij ons afgelopen week 

heeft gestuurd: 

 

Yoleo: maakt lezen leuk en gemakkelijk voor kinderen die moei-

te hebben met lezen. Gratis voor leden van de bibliotheek. 

https://www.yoleo.nl/bibliotheken 

Lidmaatschap voor jeugdleden: met het (gratis) lidmaatschap 

kunnen leerlingen gebruik maken van veel online diensten. Zoals 

bijvoorbeeld online boeken lezen of luisteren naar luisterboeken. 

Geschikt om te gebruiken als app of via: 

https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html   

www.jeugdbieb.nl Kinderen kunnen via deze website online 

boeken lezen. Ze hebben hier wel een lidmaatschap van de 

bibliotheek nodig. Dit is voor alle kinderen gratis (op inschrijfkos-

ten van €4 na). Met het nummer van de bibliotheekpas en hun 

wachtwoord kan worden ingelogd. Is het wachtwoord kwijt, dan 

kan altijd worden opgebeld naar de bibliotheek voor een reset. 

 

Agenda: 

Helaas komen de geplande activiteiten t/m week 5 te vervallen. 

 


