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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 Beste ouders, verzorgers,  

 

Het einde van 2021 is in zicht en we kunnen zeggen dat de eerste vier, vijf maanden van 

het schooljaar wederom hectisch zijn geweest. Alle wisselende maatregelen die we 

moesten hanteren, dringende adviezen die werden gegeven, het steeds moeten zoeken 

naar vervanging voor de leerkrachten, leerkrachten die geen Corona hadden maar 

vanwege andere redenen langer of korter afwezig waren… We hebben het met elkaar; het 

team, de kinderen en u als ouders moeten opvangen. Natuurlijk liep niet alles even 

soepel en werd er af en toe een beroep gedaan op eenieders veerkracht en flexibiliteit. 

Maar terugkijkend op deze periode kunnen we wel zeggen: dat hebben we met elkaar zo 

goed als het kon, goed gedaan. 

 

Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, we weten het niet. Hoe gaan we starten? Mogen 

we 10 januari weer naar school? Moeten we dan starten met thuisonderwijs? De tijd zal 

het leren. De leerkrachten zorgen er komende week voor dat alle kinderen kunnen starten 

met thuisonderwijs, mocht dit nodig zijn. In de laatste week van de vakantie zullen wij 

u, indien nodig, informeren over het thuisonderwijs.  

 

Beste ouders en verzorgers,  

Ook namens Paul en heel het team van Park16hoven wens ik u en uw gezin een hele 

goede vakantie en fijne feestdagen.  

 

Antoinet  

 

 

Agenda:  
 

17 december: start kerstvakantie 

20 t/m 23 december: noodopvang  

24 december: school gesloten, geen noodopvang 

10 januari: eerste schooldag van 2022 
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Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Terugblik op de Kerstdunch 

Update vanuit de MR 

Noodopvang 20 tot en met 23 december 

 

Terugblik op de Kerstdunch 

Het was allemaal anders dan anders, het was ook nogal haasten voor vele kinderen en ouders, 

het was goed nadenken over de voorbereiding voor de leerkrachten, maar vooral was het een 

groot succes.  

Wat hebben alle kinderen met elkaar een fijne Kerstdunch met elkaar mogen vieren. Er was 

ontzettend veel lekker eten en kinderen hebben ook ontzettend veel en lekker gegeten. 

Iedereen, alle kinderen en alle leerkrachten zag er prachtig uit en heeft genoten van deze 

bijzondere middag. We willen alle ouders en verzorgers bedanken voor hun inzet, flexibiliteit 

en kookkunsten!  

 

 

Update van de MR 

Dinsdagavond 7 december heeft er, vanwege de aangescherpte maatregelen, een digitale MR-

vergadering plaatsgevonden. Uiteraard is de stand van zaken omtrent COVID-19 besproken. 

Zoals u wellicht wel kunt invullen, zijn de plannen betreffende de ouderbetrokkenheid in 

combinatie met inloopmomenten voor ouders even op de lange baan geschoven. 

Desalniettemin ligt het advies van de MR klaar om te bespreken binnen het MT. Helaas, 

hebben we op Park16Hoven ook te maken met leerkrachten die positief getest zijn, die in 

quarantaine moeten of kampen met Long-COVID. De MR wil het team een compliment geven 

voor hun flexibiliteit en inzet bij het regelen van vervanging en op het opvangen van klassen! 

Er is ook aandacht besteed aan ons eerder gedeelde agendapunt: gezonde voeding. Het 

schoolreglement is onder de loep genomen. In de schoolgids staat het volgende beschreven: 

''Het “10-uurtje” bestaat uit iets te drinken (drinken zonder koolzuur en het liefst met weinig 

suikers) en iets te eten (daarbij kunt u denken aan: een stuk fruit, boterham of een koek). Wij 

stimuleren tijdens het eten en drinken gezonde tussendoortjes. Snoep en koek met chocolade 

zijn dus ook niet toegestaan. Ook bij traktaties streven we ernaar de traktaties zo gezond en 

klein mogelijk te houden. Als er een snoepje bij zit, dan zo klein en weinig mogelijk. Via deze 

weg willen wij de ouders hierop attenderen en de leerkrachten zullen met elkaar het gesprek 

moeten aangaan om één lijn te trekken in de naleving hiervan. 

Tot slot kunt u binnenkort een Survey verwachten waarin om input wordt gevraagd over de 

speerpunten van de MR. We kijken uit naar uw ideeën. 

 

Noodopvang 20 tot en met 23 december 
Eerder deze week heeft u van ons aan informatiebrief ontvangen over de noodopvang. U kunt 

uw kinderen aanmelden tot vanavond 18.00u, indien beide ouders een beroep hebben in de 

cruciale sector. Heeft één van beide ouders een beroep in de cruciale sector, vragen wij u 

alleen noodopvang aan te vragen als het echt niet lukt om zelf voor opvang te zorgen.  

Er is komende week géén broodservice; alle kinderen moeten dus naast een pauzehapje en 

drankje zelf ook lunch en drinken meenemen.  

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


