
 

 

 
 
 
 
 
 
                                 

 
  

Vervroegde kerstvakantie 
Ineens is het voor uw kinderen de laatste schooldag voor de 
kerstvakantie en bereiden we ons voor op een nieuwe periode van 
afstandsonderwijs. Het zijn bizarre tijden. Onze hoop was erop gericht 
dat wij als basisschool de dans zouden ontspringen en we waren echt 
even van slag. 
We zijn intern zo zorgvuldig met alle maatregelen omgegaan en ondanks 
dat er veel leerkrachten met regelmaat getest zijn en/of kort afwezig 
waren, ging voor de kinderen binnen de schoolmuren heel veel gewoon 
door. Op bijvoorbeeld de atelierochtend hoorde je in het gehele gebouw 
muziek en Sinterklaas was anders, kleinschalig maar daardoor ook heel 
persoonlijk. Wij zijn als MT afgelopen dinsdag alle groepen nog in 
geweest om iedereen even te zien. Dan is het ook direct duidelijk welke 
impact deze maatregel op de kinderen heeft en dan maakt het niet uit of 
ze 4 of 12 zijn. We hopen dat de politiek zich bedenkt en dat we elkaar 
weer eerder terugzien. Tot die tijd doen de leerkrachten hun best om hun 
eigen thuissituatie goed te combineren met een online aanbod voor alle 
kinderen.  
We wensen iedereen een goede vakantie, fijne kerst en vooral heel veel 
gezondheid. Laten we samen zorgen voor een goede start van 2021. 
Met name voor de kinderen. 
 
René en Yvonne 

 

 
Informatie noodopvang en uitleen devices. 
De informatie over de noodopvang en de uitleen van devices ontvangt u eind december. Op dit moment spelen er op 
QliQ-niveau, gemeentelijk niveau en landelijk niveau nog een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de definitieve 
situatie voor het onderwijs op afstand en de noodopvang zoals die vanaf 4 januari 2021 wordt georganiseerd.   

 

Ouderpanel 
Op woensdag 13 januari (8.45-9.45 uur) staat er weer een ouderpanel gepland. Vanwege alle maatregelen zal dit ook 
deze keer online plaatsvinden. Oudercontacten zijn in deze periode lastiger en wellicht heeft u als ouder het gevoel 
minder betrokken te zijn bij schoolse zaken. Het ouderpanel is een mooie gelegenheid om laagdrempelig contact te 
leggen met team en directie. Lieke (leerkracht 1-2C) en Yvonne (directeur) zullen bij dit online ouderpanel aanwezig 
zijn. 
Wanneer u wenst deel te nemen dan kunt u dit kenbaar maken via een mailtje naar Lieke; l.raaijmakers@devendelier.nl  
U ontvangt dan een inlogcode voor GoogleMeet.  
Wij kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten.  
Met vriendelijke groet, 
Lieke Raaijmakers 
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Belangrijke mededelingen  
Eind december ontvangt u 
aanvullende informatie omtrent het 
online aanbod, de noodopvang en 
het uitlenen van devices. 
 
Momenteel ontvangt u berichten van 
ons dubbel, via de app en in uw 
mailbox. Dit zal na de kerstvakantie 
veranderen. Vanaf maandag 4 januari 
ontvangt u berichten enkel nog via 
de app. Het is daarom van belang dat 
u bij instellingen meldingen "aan" 
heeft staan. Dit voorkomt dat u 
berichten mist.  

 

 

‘t Vaandel 
 



 

Jubileum  
In een van de eerste weken van dit jubileum- schooljaar zijn er groepsfoto’s gemaakt waarbij bij elke groep het getal 

20 centraal stond. 

Er zijn twee prachtige collages van gemaakt! 
Yvonne en René hebben de ingelijste fotocollages op beide locaties aan de leerlingen laten zien. 
Ze zullen in beide hoofdingangen worden opgehangen. 
Werkgroep Jubileumjaar 

 
 
Sluiting Bibliotheek op school 
Door de ontstane situatie is ook de Bibliotheek op school helaas weer gesloten tot 
en met 19 januari. Daarom delen we de volgende informatie: 
Alle uitgeleende boeken zijn verlengd tot 22 februari 2021. 
Reserveren van boeken en andere materialen is mogelijk. Gereserveerde materialen 
kunnen opgehaald worden via de Afhaalbieb, niet via de Bibliotheek op school.  
De Afhaalbieb is open vanaf vrijdag 18 december, zie: https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/afhaalbieb.html . 
Voor vragen neem contact op via: info@bibliotheekhelmondpeel.nl. 
Omdat de Bibliotheken en de Bibliotheken op School gesloten zijn, verwijzen we naar de online Bibliotheek. Hier kun 
je met je bibliotheekpas gebruikmaken van: 

• Voorleesfilmpjes en geanimeerde prentenboeken  

• https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/digitale-bronnen-jeugd.html  

• De Digitale Voorleestas  

• https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/digitale-voorleestas.html  

• E-books en luisterboeken www.onlinebibliotheek.nl   

Voor tips: 

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/bnl/jeugdbibliotheek/digitale-content.html  
Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de online Bibliotheek kun je inloggen met je pasnummer en pincode 
(= geboortedatum). Mocht je het pasnummer niet weten dan kun je naar het nummer informeren bij de Bibliotheek.  
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/contactBos.html 
Vermeld bij ‘Bericht’ de naam van het kind en de geboortedatum.  
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