
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, 
behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team 
(OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor 
het virus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor 
nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in 
Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in 
de samenleving. Dit voorgaande werd afgelopen zondagmiddag bekend 
gemaakt. Natuurlijk hadden we het graag anders gezien. De veiligheid van 
de kinderen en het onderwijspersoneel staat echter voorop. 
De noodopvang op onze school blijft open. In de bijlage is het 
opgaveformulier toegevoegd.    
 

 
 

 
 

 
 
Een dag uit het leven van een online juf 
7.00 uur de wekker gaat. Een nieuwe dag in deze lockdown. Douchen, eten, krant lezen, hondje uitlaten en dan achter 
de laptop.   
8.00 uur de werkdag begint. Vreemd dat de ontbijttafel plaats maakt voor een werkplek.  
Ik start met het klaarleggen van de materialen van vandaag en bekijk het schema van het schoolwerk van groep 3. 
Eerst de vlog opnemen zodat de kinderen de schooldag kunnen openen met een praatje van de juf.   
8.30 uur start van de Meet met de kinderen. Na een kort spel met de jongens en de meisjes is het tijd voor de 
leesgroepjes. Lezen in groep 3 is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Elk kwartier lezen met 
een ander groepje van Veilig en Vlot of het leesboekje. Vandaag maken we ook nog een kort dictee. Wat doen de 
kinderen supergoed mee en wat ben ik trots op ze!  
10.15 uur Koffie, daar ben ik wel aan toe na het lezen. Het samenlezen is toch anders van volume en geluid via de 
laptop dan op school. Inspannend om het goed te kunnen volgen door de geluidsvertraging.  
10.30 uur Mail lezen en beantwoorden en online vragen van kinderen beantwoorden.  
11.00 uur Maken van de rekeninstructie. Foto’s maken van het rekenschrift, verzamelen van ondersteunende 
materialen, uitwerken van instructies en foto’s van de stapjes maken en dit alles verwerken tot een film met gesproken 
instructie.   
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Belangrijke mededeling 
Materialen ophalen 
Indien nodig hebben ouders en kinderen 
deze week een bericht van de leerkracht 
ontvangen om aanvullende materialen 
op te halen. 
Dit gebeurt op verschillende tijden om 
e.a. te spreiden en ook de kinderen op 
de noodopvang niet te hinderen. Ook 
wij hadden niet op zo’n lange periode 
van onderwijs op afstand gerekend. 
 
Studiedag 10 februari groepen 1 
t/m 8. 
De studiedag voor de groepen 1t/m 8 
die gepland stond voor woensdag 10 
februari gaat niet door. 
De kinderen komen van 08.30 tot 
12.30 dus gewoon naar school. 
Als de school op maandag 8 februari 
weer opengaat vinden wij het niet 
gepast om in die week een studiedag te 
plannen waarbij de kinderen weer thuis 
zijn. Vanaf 13.30 uur start een 
aangepast programma voor de 
leerkrachten. 

 
 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

12.15 uur Lunch en een wandelingetje met de hond. Fijn om even een frisse neus te halen en even de benen te 
strekken. Wat een verschil met een gewone werkdag op school waar ik meer sta dan zit.  
13.00 uur Tijd om het ingeleverde werk na te kijken. Foto’s van de werkjes worden geplaatst in classroom. Ik krijg ze 
in allerlei standen binnen, recht, zijwaarts, ondersteboven. Maar het lukt, alles is weer nagekeken en iedereen heeft 
feedback gekregen en een hele dikke duim voor het harde werken.  
14.30 uur Wat gaat de dag van morgen brengen? Het programma is bekend maar wat hebben de kinderen nog aan 
extra’s nodig om te oefenen of iets leuks om extra te doen? Ik verdiep me in de materialen die ik van school heb 
meegenomen en duik het internet op.    
15.30 Gelukkig vandaag geen vergadering of werkgroep dus tijd voor overleg met de parallelcollega’ s van groep 3. 
Hoe is de dag verlopen, waar zijn we tegenaan gelopen, ideeën uitwisselen en lekker even bijkletsen.  
16.15 Ik klap de laptop dicht en ruim de tafel op. Vreemd!  
Wat een gemis om op je werkdag geen kind of collega live te zien. We moeten nog even volhouden…….  
 

Geboorte Lune 
Op 24 december jongstleden zijn juffrouw Lisanne en haar man Pim de trotse ouders geworden 
van Lune. Wij wensen Lisanne, Pim en Novi en Lune veel geluk voor de toekomst. 
 

Carnavalsvakantie 2021 met Jibb+ 
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten met Jibb+!  
Kom jij meedoen met bootcamp, atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor de 
kleinste kids is er van alles te doen, zoals hossen & klossen, handbal of guppiesport.  

 
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de carnavalsvakantie. Zorg 
ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze activiteiten zijn buiten!  
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari 2021.  

Kosten €2,50 per activiteit. 

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

 

Bericht vanuit de GGD 
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari 
gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op 
de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen. 
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen 
om zo doende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat 
de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of 
benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is, 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
Klik voor meer informatie op de onderstaande link. 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van verkouden kinderen ongewijzigd. 
 
Verkouden kinderen op de Noodopvang 

Het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland en de RIVM bevestigen dat kinderen die in contact zijn met 

iemand die positief getest is (ook klasgenoten, leerkracht, leidster KDV) moeten thuisblijven bij verkoudheidsklachten. 

 

Bijlagen bij dit Vaandel:  

Opgave formulier noodopvang week 4 (U vindt dit formulier ook apart middels een bericht in de persoonlijke inbox)  
 
folder Jibb + 

  

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 

 

 

Helmond, januari  2021 

Beste ouders, verzorgers, 

Wanneer u allebei in een cruciaal beroep werkt én u hebt opvang tijdens schooltijden voor uw 

kinderen nodig, dan verzoeken wij u om de onderstaande vragen in te vullen.  

 

Naam kinderen        groep 

…………………………………………………………………… …………………….. 

…………………………………………………………………… …………………….. 

…………………………………………………………………… …………………….. 

 

1. Bent u gehuwd/samenwonend /alleenstaand (streep door wat niet van toepassing is).  

2. Werkt u beiden in een cruciaal beroep     ja/nee 

3. Wat is uw beroep en het beroep van uw partner 

__________________________________________________________________________ 

4. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk thuis opvang voor kinderen te organiseren.  

Bent u in de gelegenheid om zelf thuis opvang te regelen? 

__________________________________________________________________________ 

5. Welke dagen hebt u behoefte aan opvang tijdens schooltijden? 

Week 4, 25 t/m 29 januari 

 

☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ woensdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag 

Dit formulier graag per ommegaande, uiterlijk 23 januari 18 uur, retourneren naar: 

noodopvang@devendelier.nl 

Met vriendelijke groeten, 

René van de Ven en Yvonne van Heugten 

Directie de Vendelier 

 



 

 

 


