
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

Beste ouders/verzorgers, 

De basisscholen gaan vanaf maandag 8 februari weer open. Dat 
betekent dat het onderwijs op afstand stopt en dat we weer overgaan 
naar fysiek onderwijs. Natuurlijk zijn er hier en daar nog zorgen en 
onzekerheden.  

In de verschillende brieven die u heeft ontvangen hebben we 
beschreven hoe wij, vanuit het inmiddels verschenen protocol, het 
fysiek onderwijs op een verantwoorde manier weer willen opstarten. 
De maatregelen zullen we mogelijk ook tussentijds weer moeten 
aanpassen vanuit voortschrijdend inzicht.  We vertrouwen hierbij op 
ieders begrip en medewerking en mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u natuurlijk altijd bij de directie of de groepsleerkracht(en) 
terecht. 

 
De relatie kinderen-ouders/verzorgers-school is door de voorgaande 
periode zeker versterkt. Het wederzijds respect voor elkaar is 
ongetwijfeld toegenomen. 
In de afgelopen tijd kregen wij veel mails, kaartjes en overige 
dankbetuigingen. We hebben de waardering van onze 
ouders/verzorgers voor de manier waarop de leerkrachten het 
onderwijs op afstand hebben verzorgd, zeker ervaren! Ook wij willen 
onze dank en waardering uitspreken naar onze kinderen en naar u als 
ouders/verzorgers. We hebben veel respect voor de manier waarop 
jullie het “ thuisonderwijs” mede vorm hebben gegeven. Een hele klus 
naast de normale gezinsperikelen en de beroepswerkzaamheden.  
 
Volgende week starten we rustig op met de focus op sociaal-
emotioneel welzijn en de hernieuwde groepsvorming. Daarnaast 
richten we ons op herhaling van aangeboden 

leerstof uit de periode van het onderwijs op afstand. 
Wij hebben er zin in! 
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Studiedag 10 februari groepen 1 
t/m 8. 
 
De studiedag voor de groepen 1 t/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. 

 

‘t Vaandel 
 



 

Extra ondersteuning en begeleiding buiten de groep 
Komende week zullen er geen kinderen uit de klassen worden gehaald voor de extra (interne) ondersteuning vanuit 
de subsidieregeling.  
Ook zal externe ondersteuning nog niet op school aanwezig zijn. Denk hierbij aan externe RT'ers en ambulante 
begeleiding. U kunt natuurlijk wel met hen afspreken dit online te doen. We volgen hierin de nieuwe 
protocolafspraken. We vinden het belangrijk dat de kinderen in hun eigen groep blijven voor de groepsvorming na 
weken zonder fysiek contact. We hopen na de carnavalsvakantie meer duidelijkheid te krijgen over de voortgang. 
Hierover zullen wij u dan nader informeren. 
 

Bouw-tutorlezen 
Kinderen mogen niet mengen met andere groepen. Dit betekent dat de tutoren uit groep 7 en 8 niet kunnen lezen 
met de kinderen die werken met Bouw.  
We vragen ouders om het oefenen thuis voort te zetten. Denk aan 4x 15 minuten per week. 
De kinderen kunnen wel op school getoetst worden, zij het op 1,5 m afstand. Laat het ons weten als er een toets 
klaar staat door te mailen naar: bouw@devendelier.nl. 
 

Carnaval 2021 
Zoals jullie allemaal weten zal er landelijk geen carnaval worden gevierd dit jaar. Maar 
omdat we dachten dat het voor de kinderen wel erg sneu is dat ze zich dus dit jaar niet 
kunnen verkleden, hebben we besloten om Carnaval op school toch in het KLEIN te vieren. 
Iedere leerkracht zal dat op eigen wijze vormgeven in de klas. Verkleden MAG, (gekke 
haren, onesie) niks MOET. Wel zullen we trakteren op chips en een pakje drinken (de 
kinderen hoeven dus geen fruit en drinken me te nemen). We hopen zo toch nog een 
beetje carnavaleske gezelligheid de school in te krijgen.  
Alaafgroeten van de carnavalscommissie. 
  

Basisschoolapp 
Deze periode van onderwijs op afstand en de daarbij horende communicatie naar ouders heeft ons ook weer andere 
inzichten gegeven in het gebruik van de Basisschoolapp. We zijn steeds zoekende om dit zo optimaal mogelijk neer 
te zetten en we gebruiken daarbij jullie feedback.  
Eerder is gecommuniceerd uitsluitend nog via de app te communiceren maar we merken dat het in bepaalde 
gevallen efficiënter werkt als we toch ook de mailfunctie aanzetten. Bijvoorbeeld met "links" en bijlagen. We zullen 
dit steeds per bericht afwegen. We vinden het namelijk vooral van belang dat het gebruiksvriendelijk is.  
Helaas bereiken ons enkele signalen dat niet alle berichten goed ontvangen worden in de Basisschoolapp. Dit vinden 
wij zeer vervelend en we doen er dan ook alles aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. 
 

The masked teacher 
Deze laatste week onderwijs op afstand stond ook in het teken 
van The masked teacher. De teamleden hebben ervan genoten 
om leuke filmpjes op te nemen en wij willen jullie bedanken voor 
de fijne, enthousiaste en positieve reacties. Helemaal leuk is het 
natuurlijk dat ook drie oud-collega's ook hun opwachting 
maakten.  

 

 

 

 


