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Beste ouders/verzorgers, 
 

Thuisonderwijs verlengd 

Het thuisonderwijs wordt met tenminste een week verlengd tot 25 januari. Volgende week wordt 

bekend of de basisscholen de 25ste weer open kunnen en hoe. Daar berichten we u over, zodra er 

meer bekend is.  

Jullie moeten als ouders nog even door als thuisjuf en thuismeester. We vinden dat jullie allemaal 
heel goed bezig zijn met de kinderen. Wat een inzet! Wat komen er leuke reacties binnen en mooie 
foto’s. We doen samen wat we kunnen. En wanneer het even niet gaat, andere werkzaamheden 
lastig te combineren zijn met het werk van de kinderen, dan is dat maar even zo. Op school hebben 
kinderen ook wel eens een dip, lastig moment of zit het gewoon wel eens tegen.  
Weet dat de leerkrachten beschikbaar zijn, ook voor een luisterend oor. Samen deze lockdown 
doorlopen, daar komen we het verst mee! 
 
Schoolwerk ophalen 
Juf Grietje en Sjoukje brengen maandag 18 januari bij de kinderen van groep 1/2 weer een tas langs. 
De kinderen van groep 3/4 kunnen maandagmiddag hun spullen ophalen. Simone en Marianne laten 
via de groepsapp weten hoe laat dit kan.  
Groep 5/6  en groep 7/8 kunnen inloggen op weektaak.com voor de nieuwe weektaak. Mochten er 
kinderen zijn die een nieuw leesboek nodig hebben dan kunnen ze dit bij de leerkracht aangeven.  
 
Noodopvang 
Het protocol schrijft voor dat kinderen van ouders in cruciale beroepen, kinderen uit kwetsbare 

gezinnen en kwetsbare kinderen in aanmerking komen voor noodopvang. Hoe een school hier 

inhoudelijk invulling aan geeft, regelt de school met als uitgangspunt het protocol. 

De huidige noodopvang blijft van kracht. Ouders die de komende week gebruik moeten maken van 

de noodopvang kunnen via de mail het aanvraagformulier invullen en indienen. Dit zit in de bijlage 

van deze mail. 

Voorleesdagen 

Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen weer. Daar doen wij altijd aan mee. Ook 

dit jaar. Alleen gaat dat natuurlijk ook anders dan anders. We zijn druk bezig om hier iets leuks voor 

te bedenken samen met de ouderraad.  

 

 



 

SCHOOLOPDRACHT 

Wie lees jij voor en waar doe je dat? In je bed of op de bank. Heb je een leesplekje voor jullie 

gemaakt? Wil je dit plekje delen? Maak hier een mooie foto van en app die naar je juf. We 

verzamelen alle foto’s en maken er een mooi filmpje van. 

 

Vooruitblik: 

Naar aanleiding van de vervolgbeslissing inzake het basisonderwijs berichten wij u op donderdag 21 
januari over het vervolg van de wijze van lesgeven. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij het graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  

Locatiedirecteur  

 
 


