
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 17 december 2020 

In deze editie: 

✓ En toen werd het stil….  
✓ Kerstverkoopactie 

✓ Hoe gaat het er vanaf 4 januari uitzien? 

✓ Noodopvang 

✓ Als het weer kan…. 

 

Voor in uw agenda: 

✓ 18 december   : Tussen 9:00 en 12:00 uur lespakket ophalen 

✓ 18 december   : 12:00 uur start kerstvakantie 

✓ 21 december- 1 januari : Kerstvakantie 

✓ 4 januari   : Start onderwijs op afstand 

 

En toen werd het stil… 

Het nieuws, dat maandag binnen sijpelde, kwam voor ons toch erg onverwacht: Vanaf 

woensdag de school dicht! Dit terwijl we nog volop in de voorbereiding zaten van de 

kerstviering, het kerstdiner en allerlei creatieve activiteiten. Alles ging ineens in een 

stroomversnelling en weer moeten we met zijn allen schakelen naar een nieuwe 

werkelijkheid.  

In een periode die bol staat van sfeervolle activiteiten en 

gezellig samenzijn, viel de school ineens stil. Een school 

zonder kinderen is toch echt een heel andere school! We 

merkten dat een groot deel van de kinderen nu, vanuit hun 

ervaringen van de vorige keer, zich goed realiseren wat dit 

inhoudt. En de leerkrachten ook! De vorige periode van 

thuisonderwijs zeiden we al tegen elkaar: ons vak is toch echt een ander vak met klassen 

op afstand. Om een kind even een knipoog te kunnen geven, een grapje mee te kunnen 

maken, even een arm om de schouder te kunnen slaan of een boks te geven maakt ons 

vak nu juist zo mooi. Gelukkig kregen de leerkrachten van heel veel kinderen nog even 

een knuffel en een “ik zal je missen, juf” voor ze dinsdag de deur uitgingen…  

Wat is het, alles bij elkaar toch een bizar jaar geweest, wat hebben we veel geleerd over 

onszelf! Een jaar waarin we ons realiseren hoe belangrijk contact is en hoe we mens 

worden in onze sociale omgang met anderen. Dat is in school ook zo duidelijk weer naar 

voren gekomen: hoe belangrijk de sociale omgang met elkaar is voor het leren van 

kinderen. Hoe kinderen daarin groeien gebeurt in de klas, in de school, op het plein: ze 

groeien daarin van prachtkinderen tot mooie mensen.  

Laten we dat vooral meenemen in onze kerstwensen naar elkaar: Laten we mooie 

mensen zijn voor elkaar, op elke manier die nu mogelijk is! 

 

We wensen iedereen heel fijne feestdagen, blijf gezond, blijf in contact met 

elkaar en we zien elkaar graag weer in het nieuwe jaar! 

 

 



 

Kerstverkoopactie 

Mees en Luuk uit groep 8 hebben als verdiepingsopdracht een 

verkoopactie opgezet voor een goed doel. Maar ook die actie 

kwam ineens in een stroomversnelling: de school ging eerder 

dicht, waardoor ze de bestellingen eerder moesten afleveren 

en de balans moesten opmaken. De jongens leerden in een 

stroomversnelling hoe een organisatie om moet kunnen gaan 

met plotselinge veranderingen. Een enorm leerzaam proces 

waarbij ze gelukkig hulptroepen konden inschakelen. En met 

succes: Ze hebben €100,00 opgehaald met hun verkoopactie! Top gedaan, jongens, en 

wat hebben jullie veel geleerd! 

 

Hoe gaat het er vanaf 4 januari uitzien? 

Vanaf 4 januari gaan we van start met ons online onderwijs. Hoelang dat zal duren is nu 

nog niet duidelijk, daarom richten wij ons in ieder geval op de genoemde 18 januari. 

Hierbij geven we een beeld hoe dat er globaal door de hele school heen uitziet.  

Lespakket ophalen 

Het materiaal hiervoor kunnen de kinderen vrijdagmorgen 18 december 

ophalen tussen 9 en 12 uur. We kiezen bewust voor deze tijd, omdat dan 

de kinderen die op school komen voor de noodopvang al op school zijn 

gebracht. Neem een grote, stevige tas mee voor alle spullen. Willen de 

ouders/ kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 via de deur op het plein 

rechtstreeks naar hun lokaal komen? De andere klassen kunnen dan 

gebruik maken van de beide hoofdingangen. De kinderen van de 

groepen 5 en hoger halen zelf hun materiaal op in de klas. Op deze 

manier willen we de afstand tussen volwassenen zo groot mogelijk 

houden. Alles ligt klaar op de tafel van de kinderen.  

De pakketjes die de kinderen meekrijgen zijn op maat gemaakt: niet 

ieder kind krijgt dus hetzelfde mee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een 

kleuter een bepaald spel mee krijgt, waarmee de kleuren geoefend kunnen worden, 

terwijl een ander kind een boekje mee krijgt, omdat die al bezig is met letters en lezen. 

Wilt u er voor zorgen dat het materiaal netjes en compleet weer terug op school komt? 

Dag- en weektaken 

U ontvangt via Parro en de schoolmail de dag- of weektaak van uw kind(eren). Deze 

zullen de leerkrachten deze week of aan het eind van de kerstvakantie versturen. Op 

deze taken staat per dag wat de kinderen moeten en kunnen doen. Dit is veelal dezelfde 

dag- of weektaak die de kinderen op school krijgen, dus dat is voor de kinderen heel 

bekend.  

Voor alle kinderen is er een emailadres van de stichting aangemaakt, zodat de kinderen 

binnen de beschermde omgeving van Teams kunnen werken. Er zit een brief met uitleg 

hierover in het pakket. De kinderen van de groepen 4 en hoger werken met Snappet 

voor een deel van de vakken en dat kan online op een vaste computer, een laptop of een 

tablet. Kinderen moeten hiervoor inloggen in hun account. Via de leerkracht hoort u hoe 

dat moet. 

Bij de weektaak zijn allemaal links naar filmpjes van instructies 

die passen bij de lessen. Dit zijn soms instructies die andere 

leerkrachten al online hebben staan, instructies die vanuit de 

methode worden gegeven of instructies die de leerkrachten 

zelf hebben opgenomen. We hebben voor opgenomen 

instructies gekozen i.p.v. live-lessen. Dit hebben we gedaan 

zodat u met de kinderen samen kunt kijken wat het beste 

moment is voor het online werken. Ook is het handig om op die manier filmpjes even 

stop te zetten (bij een dictee) of terug te kijken. We snappen dat veel ouders ook allerlei 

online vergaderingen hebben ingepland e.d. waardoor het niet altijd mogelijk is voor de 

kinderen om op de tijden dat de leerkrachten beschikbaar zijn ook online te zijn. 



Andersom geldt dat u als ouders (via Parro) en de kinderen van groep 4 

en hoger (via de chatfunctie van Snappet) vragen kunnen stellen aan de 

leerkracht. Bellen is in deze niet handig: we hebben maar één vaste 

telefoonlijn en de leerkrachten kunnen vaak niet meteen aan de lijn 

komen. Omdat de leerkrachten druk zijn met alles om het lesgeven heen 

(lessen opnemen, nieuwe lesstof klaarzetten voor de leerlingen, de 

leerlingen volgen in hun dashboard, de noodopvang verzorgen) hebben 

we tijdblokken afgesproken wanneer de leerkrachten de vragen die binnen zijn gekomen 

gaan beantwoorden. Dat kan via de chat van Snappet, in Teams, Parro of de telefoon zijn 

(passend bij de situatie en de leeftijd van de kinderen). Dan weten de kinderen en 

ouders wanneer ze antwoord kunnen verwachten en kunnen ze ondertussen verder met 

andere taken. Daarnaast zullen de leerkrachten in teams de leerlingen ontmoeten. Hoe 

en wanneer dat is zullen de leerkrachten in hun specifieke informatie laten weten.  

 

Noodopvang 

We zien dat de vraag voor noodopvang groter is dan de vorige periode. Begrijpelijk: er 

zijn meer beroepen die voor noodopvang in aanmerking komen en ouders hebben vanuit 

ervaringen van de vorige periode gemerkt wat wel en niet werkt thuis. Dat betekent dat 

er op de drukste dagen (maandag en dinsdag) tussen de 20 en 30 

kinderen op school zijn. We zullen dit verdelen over twee groepen: 

groep 1-4 en groep 5-8. Per groep is er een leerkracht 

beschikbaar die deze noodopvang verzorgd. De kinderen die op 

school komen gaan op school aan de slag met hun dag- of 

weektaak. Het is dus belangrijk dat ze alle spullen hiervoor bij zich 

hebben, de tas die ze vrijdag meekrijgen moet op deze dagen dus mee naar school. De 

noodopvangtijden zijn dezelfde als de schooltijden. Daarna nemen de collega’s van de 

BSO het van ons over als dat past bij uw contract bij hen.  

Op de dag dat een leerkracht de noodopvang verzorgt kan het zijn dat deze leerkracht 

wat minder goed bereikbaar is voor het thuisonderwijs.  

 

Als het weer kan…. 

De kinderen hebben zich zo verheugd op het kerstdiner op 

school, maar dat kon niet doorgaan. Daarom hebben we als team 

besloten om, zodra het weer kan, een fijn-dat-we-weer-samen-

zijn-brunch op school te organiseren. Hoe en wanneer dat zal 

zijn, werken we uit zodra we meer weten, maar dit vooruitzicht 

willen we wel vast meegeven! 
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