
Van de directie  
Voor veel ouders en medewerkers kwam het nieuws van de lockdown als een verrassing. Wij 
hadden niet zien aankomen dat ook de basisscholen op zo’n korte termijn hun deuren moesten 
sluiten. Gelukkig hebben wij de ervaringen van het voorjaar en zetten we, ook hier weer, de 
schouders er onder.  

We willen de ouders van de ouderraad bedanken voor hun inzet en het snelle schakelen deze 
week. De kerstpakketten voor de ouderen zijn samen met de kinderen van groep 8 ingepakt en 
weggebracht naar Vonderhof en Engelsbergen. Bedankt!  

Andere belangrijke punten: 

 Noodopvang 
Er is een forse stroom aan aanmeldingen voor de noodopvang. Op sommige dagen zijn er meer 
dan 40 aanmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat er op dat moment, bijna twee klassen 
alsnog op school aanwezig zijn. Deze opvang geldt alleen als één van beide ouders in de vitale 
beroepsgroep werkt en zelf écht geen opvang kan regelen. De noodopvang heeft een beperkte 
capaciteit aangezien deze wordt bemand door leerkrachten van school. Een deel van deze leer-
krachten moet tijdens de opvang tussen 9.00u en 11.00u instructie geven aan hun eigen klas. 
Daarom het dringende verzoek, alleen gebruik te maken van de noodopvang in uiterste 
nood. Kijk eerst of uw vaste oppas in de gelegenheid is wat meer te kunnen betekenen voor uw 
kind(eren).  
 
Mocht u op basis van bovenstaand verzoek toch zelf opvang kunnen regelen, horen wij dit 
graag. Dit komt ons onderwijs op afstand ten goede.  
 
De kinderen moeten tijdens de noodopvang zelf zorgen voor een tussendoortje en een lunch. 
Ons verzoek is het schoolwerk en een koptelefoon mee te geven aan de kinderen. Daarnaast is 
het handig om op een briefje te vermelden hoe laat uw kind moet inbellen voor de online in-
structie.  
 

 Bereikbaarheid   
Leerkrachten zijn na de kerstvakantie dagelijks tussen 8.30 en 15.00 uur bereikbaar via de mail. 
Voor specifieke zaken is Didi Verbeek bereikbaar per mail (d.verbeek@skpo.nl) 

 
Wij zijn ons bewust dat ook voor jullie 
een behoorlijk aanslag is op het dage-
lijks leven en onderhouden graag con-
tact over het schoolwerk, de opvang en 
bovenal het welbevinden van de kin-
deren. Eerste aanspreekpunt is de 
meester of juf van de groep. Schroom 
niet contact te zoeken via mail of leg 
het verzoek teruggebeld te worden.   
 
Team Troubadour wenst u hele fijne 
dagen en een gelukkig nieuwjaar. Blijf 
gezond!  
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