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 Amsterdam, vrijdag 22 januari 2021 

 

Betreft: ouderbrief 17, schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 

Het is duidelijk dat de basisscholen en de kinderopvanglocaties gesloten blijven tot 8 

februari. Ondanks een aanvankelijke daling van het aantal besmettingen blijft de situatie 

zorgelijk. Bovendien zijn er nog steeds te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe 

varianten van het virus om een veilige heropening  op 8 februari te kunnen garanderen. We 

moeten dus met alles rekening houden. Een teleurstelling voor ons allemaal, voor collega’s, 

voor kinderen en voor ouders. Maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander 

onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.   

 

Thuiswerk en tips voor ouders 

Het is jammer dat kinderen op dit moment de groepsdiscipline missen. In de klas schikken 

leerlingen zich gemakkelijker als zij een moeilijke opdracht moeten doen. De leerkracht is 

direct beschikbaar en kinderen kunnen samen naar antwoorden zoeken. Thuis is dat anders. 

Kinderen staan er alleen voor en  nemen soms ruimte om hun werk uit te stellen. Daarom 

geef ik hieronder een aantal tips: 

• Heb vertrouwen in je kind 

• Neem ‘s ochtends de dag(planning) door en geef ruimte om te spelen 

• Erken dat je geen leerkracht bent; wees niet te streng of te los 

• Als je er niet uitkomt, vraag hulp aan de leerkracht 

• Introduceer “stoplicht-tijd”, tijd waarin je als ouder niet gestoord mag worden 

en spreek af wat je kind kan doen als het vastloopt. 

• Houd een klaagkwartiertje, waarin iedereen zijn frustraties kan uiten, los het 

niet op en geef elkaar erkenning 

• Bespreek daarna wat allemaal goed gaat en complimenteer je kind om wat 

goed gaat 

• Geniet ook van deze tijd met je kind(eren) en houd humor erin 

 

Link “afstandsonderwijs voor ouders”:   https://www.youtube.com/watch?v=zIjQPEewGuk   

https://www.youtube.com/watch?v=zIjQPEewGuk


 

Woensdag 27 januari roostervrije dag 

A.s. woensdag gaan de leerkrachten aan de slag met de rapporten. Zij starten de dag met 

een centrale opening via zoom en geven een toelichting op het werk van die dag. Daarna zijn 

de leerkrachten niet meer bereikbaar. Deze dag kunnen alléén de kinderen die gebruik 

maken van de noodopvang naar school komen.   

 

 

Roostervrije week 

We zijn nu  in overleg met het team én de MR om de roostervrije week van 1 maart (deels) 

te cancelen. Als dit doorgaat zullen we de kinderen die week op school verwachten. Mocht 

de roostervrije week van 1 maart niet doorgaan, dan worden de ouders die al plannen 

hadden gemaakt gevraagd contact met de school op te nemen voor het vinden van een 

oplossing. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Ouderavond Taalontwikkeling  

Donderdagavond 21 januari volgden 56 deelnemers de online ouderbijeenkomst over de 

taalontwikkeling van kinderen. De avond werd georganiseerd vanuit onze Pedagogische 

Alliantie en jeugdarts Nanja Emke was spreker. Zij sprak over de algemene taalontwikkeling 

van kinderen, over de inzet van logopedie en wat ouders kunnen doen om de 

taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Op de website van de Pedagogische Alliantie 

vindt u de volledige presentatie met een opbeurend lied voor ouders én kunt u het filmpje 

over TOS met geluid terugkijken.  

 

Dinsdag 16 februari is de volgende ouderavond. Het thema is “positief opvoeden”. We 

hopen u dan weer online te mogen begroeten. 

 

 

Digitale media 

De digitale mogelijkheden helpen ons bij het vormgeven van ons onderwijs. De manier waar 

op dat nu gebeurt was 10 jaar geleden ondenkbaar. Ondanks alle goede kanten van de 

digitale mogelijkheden, verlang ik eigenlijk maar naar één ding: alle kinderen weer op school, 

in de klas lesgeven, oogcontact, een aai over een bol, elkaar verhalen vertellen over wat ons 

dwarszit in deze tijd en naar elkaar luisteren. Ik hoop van harte dat de periode van 

thuisonderwijs op 8 februari eindigt.  

 

 

Blijf gezond en houd vol! Voor nu een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Aert, directeur

https://p-a-w.nl/?page_id=66


 


