
1 

Corona 
AANVULLENDE 

INFORMATIE 

 

IN DEZE BRIEF 
  PG. 1 

Opvang en onderwijs op afstand 

  PG. 2  

Goed om te weten 

 

 

  OPVANG EN ONDERWIJS OP AFSTAND 

We hebben contact gehad met alle ouders/verzorgers van kinderen die passen in onze criteria “kwetsbare 

kinderen”. Ook hebben we aanvragen voor noodopvang gekregen. Dat maakt dat we op sommige dagen grote 

aantallen kinderen in school hebben. Organisatorisch lukt het niet om de kinderen de we begeleiden te scheiden 

van de noodopvang. Wij kunnen de aanwezigheid van elk kind voor onszelf verantwoorden. We hopen daarom 

op uw begrip voor deze aantallen. Heeft u vragen hierover kunt u mailen met ib.nicolaas@catent.nl.  

We vinden het super belangrijk om ook aandacht te hebben voor de kinderen die onderwijs op afstand volgen. In 

deze tweede thuiswerkperiode hebben de collega’s van groep 4 t/m 8 veel instructiefilmpjes zelf gemaakt. Om 

daarnaast aan het groepsgevoel tegemoet te komen, hebben we 1x in de week met de combinatiegroep een 

groepsmoment. Daarnaast hebben we elke dag een instructie- of contactmoment voor een leerjaar gepland. We 

hopen dat elk kind, elke ochtend kan inbellen. De kinderen die we opvangen doen op school mee met deze 

momenten.  

Ook hebben we net als de vorige keer een belrooster gemaakt om kinderen individueel te kunnen spreken. Alle 

collega’s begeleiden op drie ochtenden kinderen, daarnaast bellen Denice en Janneke individueel met kinderen. 

De momenten dat een collega niet is ingepland worden gebruikt om zelf ook individueel met kinderen te kunnen 

bellen volgens het rooster. Daarnaast verzorgen we ombeurten de noodopvang.  

We zijn de twee weken na de vakantie om bovenstaande redenen wat slechter bereikbaar. Marja en Manon 

Schrijver draaien op beide scholen mee om alles organisatorisch rond te kunnen krijgen. Met een vraag kunt u 

dus het best mailen. De kinderen van groep 4 t/m 8 weten hoe de chatfunctie in MOO werkt. Zo kunnen zij vragen 

stellen aan elkaar en wanneer dit nog nodig is aan de juf/meester. We reageren altijd, maar wat later. Bij nood 

kunt u altijd bellen met 0641353550 (Marja). 

De weektaken met instructiefilmpjes, belroosters en andere zaken vindt u als bijlagen in een aparte mail. We 

hopen deze mail aan het eind van de middag te versturen. We gaan er weer voor! 

Opvang op school 

 De juf wacht op het schoolplein tot iedereen er is.  

(Papa-Mama gaat direct weg om contacten tussen volwassenen zoveel 

mogelijk te voorkomen.) 

 Je neemt eten en drinken mee voor de kleine 

pauze en wanneer nodig ook voor de middag pauze. 

 Je neemt de tas met je schoolspullen mee, zodat 

je op school aan je weektaak kunt werken. 
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  HOE LANG MOET MIJN KIND THUIS MET SCHOOLWERK BEZIG ZIJN? 

Dit zal per kind verschillen. Ook op school is de ene leerling sneller klaar met het schoolwerk dan de andere. 

Daarom staat op de weektaak ook altijd extra werk waar kinderen mee verder kunnen. Dit is thuis natuurlijk niet 

verplicht! Vergelijk het met de moet- en mag taken die de kinderen hebben in de onderbouw. Naast het 

groepsmoment zal een kind van groep 3 t/m 8 ongeveer twee uur bezig zijn met schoolwerk.  

Kinderen in groep 1-2 leren vooral spelenderwijs. Daarom vinden de kinderen in de boekjes vooral heel veel 

leerzame spelletjes. Laat de kinderen daarnaast lekker spelen. Wanneer u zelf even tijd heeft kunt u samen een 

boek gaan lezen of speel mee om het spel “rijker” te maken. Gebruik veel taal waardoor kinderen nieuwe woorden 

leren. Lees ook Tips voor thuis – Kleuteruniversiteit. Deze staan ook in het boekje met informatie voor de ouders.   

We bieden nu minder wereldoriëntatie, beweging en creatieve vakken aan. Het is dus logisch dat de kinderen 

eerder klaar zijn dan dat ze naar school gaan.  

  OPVANG BUITEN BSO- EN SCHOOLTIJDEN                                                     

Van 21 december 2020 tot 4 januari 

2021 is onze school vanwege de 

kerstvakantie gesloten voor noodopvang. 

Indien u in de kerstvakantie gebruik wilt 

maken van noodopvang, dan vragen wij u 

om zo snel mogelijk contact te zoeken met 

Smurfplanet. Op die manier kunnen zij 

rekening houden welke inzet van de 

medewerkers in de kerstvakantie nodig is.   

Voor ouders met een vitale functie binnen een cruciaal beroep bieden zij extra mogelijkheden voor noodopvang. 

Een voorwaarde is dat u niet in staat bent om zelf opvang te regelen. Ook zijn de mogelijkheden afhankelijk van 

beschikbare plaatsen. Voor de mogelijkheden kunt u het beste contact opnemen met Smurfplanet.  

Daarnaast zijn er binnen de gemeente afspraken gemaakt over de noodopvang buiten de contracturen en buiten 

de reguliere opvangtijden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het vergoeden van mogelijk extra kosten. Houd 

hiervoor de site van de gemeente Raalte in de gaten.   

 
  

Goed om te weten 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/category/tips-voor-thuis/

