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Van de Directie 
Beste ouders en/of verzorgers, 

Vorige week zaterdag heeft u een update ontvangen over de start van de school op 4 januari en het 

geven van ‘Les op afstand’. Inmiddels zijn we alweer bijna een week aanwezig op de ‘digitale’ school. 

Het is fijn om te kunnen melden dat we alle kinderen in beeld hebben en dat er thuis hard gewerkt 

wordt om alle lessen, instructie en opdrachten te volgen en te maken. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor u thuis ook een bijzondere situatie is en veel 

improvisatievermogen van u eist.  Samen met uw hulp hopen we dat we de kinderen zoveel mogelijk in 

hun leerproces en ontwikkeling kunnen blijven stimuleren.  

Noodopvang 

We hebben dagelijks ruim 90 kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit is een verdubbeling 

van het aantal kinderen in de noodopvang in vergelijking met de eerste lockdown van maart vorig jaar. 

Dagelijks roosteren wij vier leerkrachten uit voor het geven van ‘les op afstand’, zodat deze leerkrachten 

de kinderen in de noodopvang op kunnen vangen. De kinderen volgen op school het programma ‘les op 

afstand’. De leerkrachten wisselen per dag. De kinderen uit de groep van de ingeroosterde leerkracht 

voor de noodopvang krijgen die dag dan ‘les op afstand’ van een leerkracht uit één van de 

parallelgroepen. Deze leerkracht geeft dan les aan ongeveer 50-60 leerlingen.  

We redden het net om met elkaar zowel de noodopvang als het ‘les op afstand’ te regelen. Met zoveel 

kinderen in de noodopvang is dit echter een wankel evenwicht. 

We willen u daarom nogmaals vragen zorgvuldig om te gaan met een aanvraag voor noodopvang. Voor 

kinderen uit gezinnen waarvan één van de ouders een cruciaal beroep heeft vragen we u alleen een 

beroep op de noodopvang te doen als er echt geen andere oplossing is. Mocht u een andere oplossing 

vinden dan graag de wijzigingen doorgeven via administratie@hetvolleleven.nl. 

Voor kinderen in de noodopvang gelden uiteraard nog steeds de coronamaatregelen. Leerlingen met 

klachten die passen bij het coronavirus mogen niet op school komen.  

Koptelefoon mee naar school 

Omdat kinderen in de noodopvang van verschillende groepen bij elkaar zitten verzoeken we u om vanaf 

groep 5 een koptelefoon of oortjes mee te geven. Zo storen de kinderen elkaar niet tijdens het volgen 

van de ‘les op afstand’. 

Vertrek Kevin in ’t Veld 

Per 1 februari vertrekt Kevin van onze school. Kevin wordt per die datum benoemd tot directeur van 

OBS P.C. Hooftschool. Kevin heeft vanaf februari 2020 de adjunct-directie taken waargenomen i.v.m. 

ziekte van de toenmalige adjunct-directeur Marijke Hubers. Daarvoor werkte Kevin als leerkracht op 

onze school. 
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In het afgelopen jaar heeft Kevin zich ontwikkeld richting het schoolleiderschap en volgde hij de 

opleiding tot schoolleider.  

Wij zullen Kevin en zijn enthousiasme, inzet en kennis heel erg gaan missen maar zijn er trots op dat hij 

deze mooie nieuwe uitdaging aan kan gaan. I.v.m. Covid-19 is er geen groots afscheid. Natuurlijk nemen 

wij als team wel op passende wijze afscheid van Kevin. We wensen Kevin heel veel succes met zijn 

nieuwe baan. 

Vacature adjunct-directeur 

Eerder berichten wij u al dat er een nieuwe adjunct-directeur geworven gaat worden. E.e.a. was al 

ingezet na het aangekondigde vertrek van Marijke Hubers. Deze week heeft de sollicitatiecommissie een 

selectie gemaakt en kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. We houden u op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen.  

Verhuizing 12 januari 

Zoals u weet verhuizen wij dinsdag 12 januari de beide groepen 8 terug naar het hoofdgebouw. 

Daarnaast richten we ook de leerpleinen opnieuw in, verhuizen we intern nog het een en ander en 

wordt het lokaal in het bijgebouw opnieuw ingedeeld. Op 11 januari geven de leerkrachten voldoende 

instructie mee aan de kinderen zodat zij zelf op 12 januari verder kunnen gaan met ‘les op afstand’.  Op 

deze dag zijn alle leerkrachten dan niet digitaal beschikbaar. De noodopvang gaat op deze dag wel 

gewoon door. 

Opvoedsteun Centrum Jeugd & Gezin Scheveningen (CJG) 

In de bijlage treft u een aanbod aan van het CJG voor steun thuis tijdens deze lockdownperiode. 

 


