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IN DEZE BRIEF
PG. 1
Hoe nu verder?

PG. 2
Goed om te weten

Dit toverde een glimlach op mijn gezicht na “zo’n” dag.
Daarom wil ik hem u niet onthouden…

HOE NU VERDER?
Hallo allemaal,
De huidige lockdown wordt in ieder geval verlengd tot en met 9 februari. Op dit moment wordt er onderzoek
gedaan naar de verschillende corona varianten. Wij volgen de uitkomsten van deze onderzoeken nauwgezet,
omdat dit mogelijk er toe kan leiden dat de basisscholen eerder dan 9 februari open kunnen.
Wij houden nog een slag om de arm wat betreft deze vervroegde opening. Wij kiezen voor veiligheid en stabiliteit
voor onze kinderen, ouders en onszelf. Wij gaan alleen volledig open als dit bewezen verantwoord is en het RIVM
en het kabinet zeggen dat het kan. We willen niet het risico lopen dat we mogelijk na 3 weken kinderen toch weer
naar huis moeten sturen.
Alle groepen hebben vanaf maandag nieuwe boeken/schriften/werkboeken nodig. Deze zullen wij deze week bij
u rondbrengen of meegeven met de kinderen die nog op school komen. Mogelijk gaan de scholen eerder open
en heeft u niet alle schoolspullen nodig. We hebben het voor de zekerheid meegegeven. Wanneer kinderen
biebboeken willen ruilen kunnen ze een afspraak maken met de groepsleerkracht om deze om te ruilen op school.
Groeten team Sint Nicolaas
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(Nood)opvang
AANGESCHERPTE AFSPRAKEN (NOOD) OPVANG.
Ook bij ons leven er zorgen rond de verschillende corona varianten. Wanneer één collega uitvalt kunnen wij niet
meer de opvang verzorgen zoals we dat nu doen. Wij vragen daarom nogmaals om erg terughoudend te zijn bij
eventuele aanvragen voor noodopvang. Het doel van de verlengde lockdown is om zo min mogelijk contacten te
hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen.
Voortaan zullen wij bij elke aanvraag een aantal vragen stellen;
- Wordt er aan de voorwaarden, gesteld door de rijksoverheid, voldaan?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvangnoodopvang
- Is het mogelijk dat 1 van jullie thuis werkt met de kinderen (zonder dat daarbij een vitaal proces verstoord
wordt). We begrijpen dat het lastig kan zijn om de opvang van uw kind(eren) te combineren met thuiswerken.
Maar alle kleine beetjes helpen. Misschien is het voor u mogelijk om in overleg te gaan met uw werkgever voor
meer flexibiliteit en ruimte om werk en zorg voor de kinderen te combineren? Al brengt u uw kind(eren) maar één
dag(deel) minder naar de noodopvang, dat helpt ons enorm.
- Hebben jullie andere mogelijkheden om jullie kind(eren) op te vangen? (opa’s/oma’s, buren, ooms/tantes e.d.)
Bij eventuele aanvragen vragen wij u de namen van de kinderen, de dagen en de tijden door te mailen aan
directie.nicolaas@catent.nl. Dus niet, ik heb opvang nodig op woensdag, maar … Ik heb voor Jeroen en Suze
opvang nodig op 20 januari van 8.30 uur tot 11.30 uur en op .. We gaan er van uit dat u per dag kijkt of er andere
mogelijkheden zijn dan de noodopvang. U kunt in 1 mail een aanvraag doen voor noodopvang voor meerdere
dagen tot en met 5 februari.
We hebben onze criteria “kwetsbare kinderen” bijgesteld. Wanneer er iets voor u wijzigt wordt u deze week
benaderd door de groepsleerkracht. Wanneer uw kind de afgelopen weken viel onder onze criteria en u hoort
niets van ons, dan verwachten we uw kind(eren) de komende weken op de opvang kwetsbare kinderen.

CONTACT MET KLASGENOTEN
Wij begrijpen heel goed dat de druk op jullie als ouders groot is, het valt niet mee om er én voor de kinderen te
zijn én daarnaast ook jullie eigen werkzaamheden en verplichtingen te hebben. Voor de kinderen is het ook
moeilijk dat ze niet ‘gewoon’ naar school kunnen en samen met vriendjes en vriendinnetjes kunnen zijn.
We zien en horen dat kinderen er echt onder lijden dat ze elkaar niet zien. Daarom willen we alle kinderen
aanbieden dat ze de gewone pauze tijden mogen komen spelen op het schoolplein. Dit houdt in van 10.15 uur
tot 10.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag (alleen dan is er toezicht). Het is niet verplicht, maar het
voldoet mogelijk aan een behoefte die leeft bij een aantal kinderen. Aan alle kanten is de rek er uit. Toch moeten
we volhouden.
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En verder…
LANDELIJKE PROBLEMEN MET MOO
Misschien heeft uw kind het de afgelopen dagen wel gemerkt. Landelijk ervaart men problemen met het contact
leggen met MOO. Dit komt omdat er heel veel kinderen en leraren tegelijk in dit systeem werken. Heutink (provider
van MOO) heeft al meer servers ingezet om het systeem te verlichten. Daarnaast werken ze er hard aan om alles
zo snel mogelijk weer goed te laten draaien.

DUIDELIJKHEID SCHOOLADVIES
In het nieuws op dit moment is veel te doen rond het advies van de huidige groep 8 leerlingen richting het
voortgezet onderwijs. Wij hebben onze leerlingen goed in beeld. Ook omdat de kinderen uit groep 8 dezelfde juf
hebben als vorig jaar. De resultaten van de eindtoets zijn voor ons dan ook in geen enkel geval een
doorslaggevende factor in het advies. Wel nemen we het advies om kansrijk te adviseren mee in het overleg met
kinderen en ouders. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging voor een gesprek halverwege februari. Zie voor meer
informatie: https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/
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