
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hopelijk gaat het goed met jullie allemaal nu we met z’n allen weer midden in een 
nieuwe lockdown zitten en de situatie rond het vervolg daarvan en de afloop nog zo 
onzeker zijn. 
In verband met de situatie rond het thuisonderwijs en de noodopvang sturen we al 
vroeg in deze maand een nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen over hoe het loopt 
en over de gang van zaken en ontwikkelingen waarvan het goed is om deze met jullie te 
delen. 
 
Thuisonderwijs 
 
Na de kerstvakantie is het thuisonderwijs weer opgestart. “Heel Nederland” had het 
internet nodig en dat was te merken! Veel verbindingen werkten niet of kwamen slechts 
moeizaam tot stand. Daar hebben we helaas geen invloed op, want het is voor de 
leerkrachten natuurlijk net zo vervelend als voor de ouders en de kinderen. We hebben 
inmiddels wel een aantal alternatieve inlogmogelijkheden met jullie gedeeld en het is 
natuurlijk ook mogelijk aan het werk te gaan zonder de computer direct te gebruiken. 
Soms wil het helpen al vroeg in te loggen om de drukte voor te zijn. 
Maar als alles eenmaal werkt, dan wordt er ook goed gewerkt en ik hoor terug van de 
leerkrachten dat ze erg tevreden zijn en het ook leuk is om elkaar af en toe online te zien 
of te spreken of even te bellen met de leerkracht. Als we op deze manier door kunnen 
gaan, dan hebben we goede hoop dat we achterstanden kunnen voorkomen. 
 
 
Noodopvang 
 
Het huidige aantal kinderen in de noodopvang is vele malen groter dan gedurende de 
eerste lockdown. Er zijn al dagen dat er rond de 50 kinderen op school zijn en dat is 
eigenlijk gewoon veel te veel. In de eerste lockdown zijn er (gedurende een periode van 
6 weken) maximaal 22 kinderen op school geweest, maar meestal waren dit er hooguit 
15 op een dag.  
Noodopvang is er alleen voor cruciale beroepen en dan nog alleen voor die ouders die 
het absoluut niet zelf kunnen regelen dat hun kinderen thuis of elders, b.v. bij familie of 
klasgenootjes, worden opgevangen op dagen dat ze moeten werken.  
Noodopvang kan ook het thuisonderwijs niet vervangen, omdat er op school geen les 
wordt gegeven aangezien de leerkrachten zelf niet aanwezig zijn aangezien zij bezig zijn 
het thuisonderwijs te verzorgen.  
Op school is er begeleiding door de onderwijsassistenten en omdat de nood hoog is, een 
aantal leerkrachten van de kleutergroepen en werken de kinderen zelfstandig aan het 
programma van het thuisonderwijs. Veel mogelijkheden om te helpen zijn er ook niet 
vanwege de grote groepen met kinderen uit wel 4 of 5 verschillende groepen (we werken 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

namelijk in bouwen). Als er minder kinderen zouden komen, zijn de mogelijkheden om te 
helpen zeker wat ruimer aanwezig. 
Na de noodopvang is het nog niet klaar en moeten de kinderen dus thuis in ieder geval 
verder worden geholpen en moet er gekeken worden of het programma voor die dag af 
is. Dit om achterstanden te voorkomen. 
De noodopvang is er ook voor kwetsbare kinderen. Dit gaat altijd in overleg met de 
betreffende leerkrachten. 
 
Opgeven voor de noodopvang 
 
We doen echt een dringend beroep op u om alleen op te geven als het echt niet 
anders kan! 
 
In verband met de werkbaarheid en de planning gelden de volgende regels: 
 

• Opgeven alleen mogelijk voor de periode van 18 t/m 22 januari. (Hierna is het 
nog niet zeker of de scholen weer opengaan). 

• Opgeven kan alleen via Parro bij Teunis Grotenhuis.  
• Opgeven kan vanaf nu (woensdag 13 januari) tot donderdag 14 januari 2021, 10 

uur ‘s morgens.  Daarna wordt de planning gemaakt. 
• Het is voor de planning fijn ook te kijken naar alternatieve dagen, woensdag en 

vrijdag zijn minder druk.  
• Geef in het bericht aan:  

➢ Welk cruciaal beroep het betreft. 
➢ De naam van het kind(eren) 
➢ De groep(en) 
➢ Welke datum (data) en de tijd (hoeft niet speciaal van 8.30-14 uur/korter 

kan ook) 
➢ Welke alternatieven er zijn. 

 
Met vriendelijk groet, 
namens het team, 
Teunis Grotenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


