Nummer 15 /datum: 14-01-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is in ieder geval gesloten tot maandag 25
januari 2021! (mogelijk langer!!!)
Tijdelijk onderwijs op afstand en noodopvang
Vanuit de directie:
Onderwijs op afstand en noodopvang:
Beste ouders,
Het kabinet heeft ons afgelopen dinsdag het
volgende medegedeeld:
Het onderwijs is gesloten tot 8 februari met een
mogelijkheid dat het basisonderwijs open mag gaan
vanaf 25 januari. Dat gaat alleen gebeuren als het
veilig genoeg is voor kinderen, ouders en
medewerkers. Met name onderzoekt het kabinet nu
de effecten van de Engelse variant.

Daarnaast verzorgen wij ook noodopvang voor die
kinderen vanuit kwetsbare situaties. Hierover zijn de
ouders door school benaderd.
Dagelijks zitten er ongeveer 30 - 40 kinderen in de
noodopvang, waarvan de donderdag echt een volle
groep is. De kinderen van groep 1/2 van de
noodopvang maken gebruik van het lokaal van juf
Caroline.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zitten bij elkaar
in het TSO lokaal en volgen de online instructies van
de eigen groepsleerkrachten. Daarna is er zelfstandig
werktijd waarbij zij ondersteund worden door de
aanwezige begeleiders. ’s Middags maken de
kinderen van de noodopvang gebruik van het
speellokaal en doen ze vaak ook iets creatiefs.
Foto’s vanuit de huiskamer…
Hierbij enkele foto’s vanuit huis

De groepsleerkrachten verzorgen dagelijks tussen
09.00 uur en 12.00 uur onderwijs op afstand. De
noodopvang onder schooltijd wordt ondersteund
door onze onderwijsassistenten, stagiaires, de
vakleerkracht bewegingsonderwijs en een
vrijwilligster.
De kinderopvang neemt de zorg na schooltijd over als
de ouders dat ook zelf hebben aangevraagd!
Op school verzorgen wij noodopvang voor kinderen
waarvan ten minste 1 ouder een cruciaal beroep
uitoefent, met nadrukkelijk de vraag om alleen uw
kind voor de noodopvang aan te melden als u echt
geen andere mogelijkheid heeft! Dit om de druk op
de noodopvang te verkleinen!
Hierbij ontvangt u de link om uw aanvraag voor de
noodopvang op te geven:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=vU0Zu6B9IEiZbARUgSQ27nitPGeBjhApr21cQNEjRUOFk1NEVaNVZJTUlSMERFUkNTVVB
WTUFFMC4u
Lisette Opgelder coördineert de noodopvang!

groep 8a: maak een knikkerbaan

Online schaaktoernooi
Alle sporttoernooien waar onze school altijd aan
meedoet, kunnen helaas niet plaatsvinden. Volgende
week is er echter wel een online toernooi, namelijk
het online Tata Chess toernooi. Het programma ziet
er heel aantrekkelijk uit: er is mogelijkheid tot een
simultaan toernooi waar men een leuk schaakfeestje
van wil maken, een heuse scholencompetitie en ook
nog allerlei spelletjes. Leerlingen die belangstelling
hebben of extra informatie hierover willen, kunnen
een mailtje sturen naar: gerry.eussen@opoijmond.nl
Graag voor 18 januari reageren.
We hopen op veel deelnemers!
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 22 januari 2021

