
Van de directie  
 

Inmiddels draait het online on-

derwijs en de noodopvang al-

weer een week in het nieuwe 

jaar. Wij zijn blij dat we alle kin-

deren in beeld hebben en op 

dezelfde wijze door kunnen 

gaan als in het voorjaar van 

2020. We hopen het onderwijs 

weer samen met u te kunnen 

oppakken en stellen uw betrok-

kenheid zeer op prijs! 

De leerkrachten en leerlingen zijn enorm hard aan het werk. Daarnaast ontvangen wij 

veel positieve reacties. Dank daarvoor!  

Wel willen wij nog een punt van zorg bij u neerleggen. Wij schrikken enorm van de gro-

te hoeveelheid aanmeldingen voor de noodopvang. Wij hopen dat u eerst zelf alle mo-

gelijkheden onderzoekt voordat u, uw kinderen aanmeldt. Wij lopen tegen de grenzen 

aan van ons personeelbestand. Zelfs leerkrachten die online lesgeven, draaien momen-

teel  tegelijk de noodopvang. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor het online onderwijs 

aan de kinderen en de werkdruk bij collega’s. Wij kunnen om deze reden ook niet ga-

randeren dat het online onderwijs in de huidige vorm doorgang kan hebben en sluiten 

niet uit dat wij op sommige momenten moeten stoppen met het geven van instructie.  

Wanneer u zich zorgen maakt over de mogelijke achterstanden die uw kind oploopt, is 

de noodopvang hiervoor geen oplossing. De leerkrachten die de noodopvang verzorgen 

proberen elk kind in de noodopvang op weg te helpen, maar zoals het woord het al 

zegt, het betreft alleen opvang in nood.  

Begin volgende week, na de persconferentie, hoort u meer van ons over hoe we de ko-

mende periode onderwijs gaan verzorgen.  

U krijgt van ons een mail wanneer u zich opnieuw kan inschrijven voor de noodop-

vang. We willen u vragen hiermee te wachten tot u bericht krijgt van ons. 

De Roffel  
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 Noodopvang 

Tijdens de noodopvang wordt 
alleen de ingang aan het 
schoolplein gebruikt.  

In deze Roffel  

Agenda  Aanpassing: 


