
 

 

Nieuwsbrief 22 januari 2021 

 
 

 
 
Eén van onze leerlingen heeft een mooi gedicht gemaakt tijdens het thuiswerken. Ik sluit me er graag 
bij aan. Het langer duren van de lockdown en de sluiting van de scholen vraagt veel van ons allemaal. 
Maar wat doet iedereen het goed! En daar mogen we trots op zijn. 
Natuurlijk is thuis geen school en begrijpen wij dat niet altijd alles lukt. Maar jullie doen wat kan, 
binnen de mogelijkheden die iedereen heeft en ieder op zijn eigen manier. In deze onzekere tijden is 
het belangrijk dat thuis die liefdevolle, vertrouwde, gezellige en veilige plek is en blijft, waar het fijn is 
om te zijn. En dat moet voorop staan! Weet dat we er zijn voor jullie en geef het aan bij ons als er 
wat nodig is. Samen zorgen we voor jullie kinderen en onze leerlingen! 
 



 
Afhaalmoment materialen voor de groepen 3 t/m 5 
Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 5 zijn nieuwe materialen nodig om thuis mee aan het werk te 
kunnen. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben voor de kerstvakantie al meerdere werkboeken 
meegekregen, waardoor zij nog even vooruit kunnen. 
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 5 hebben deze week de nieuwe materialen die mee moeten in 
de laatjes van de kinderen gestopt. Deze materialen kunnen a.s. maandag volgens onderstaand 
schema in de hal van onze school worden opgehaald. Daar zullen de ladenkasten uit de groepen 
klaarstaan. De bedoeling is dat alles uit het laatje wordt meegenomen. Breng hiervoor een stevige 
tas mee. We willen jullie vragen om maar met één persoon namens het gezin te komen en je te 
houden aan onderstaand tijdschema, zodat we besmettingsrisico’s zo klein mogelijk houden. Omdat 
we i.v.m. de weersomstandigheden de materialen nu binnen laten ophalen, vragen we jullie een 
mondkapje te dragen en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
Je kunt via de hoofdingang naar binnen lopen en via de ingang van de onderbouw weer naar buiten. 
 

Gezinnen waarvan de achternaam 
begint met de letter:  

Tijdstip afhalen materialen 
tussen: 

A t/m D 9.00 - 9.20 uur 

E t/m H 9.30 - 9.50 uur 

I t/m M 10.00 – 10.20 uur 

N t/m T 10.30 – 10.50 uur 

U t/m Z 11.00 – 11.20 uur 

 
De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 die maandag voor de noodopvang naar school komen, krijgen 
hun materialen aan het eind van de dag mee naar huis. 
 
 
Contactmoment mentorgroep 
Omdat de schoolsluiting nog wat langer duurt en we horen dat veel kinderen sociale contacten met 
hun groepsgenoten missen, is er vanaf komende week voor elke groep een gezamenlijk 
ontmoetingsmoment in Teams gepland. Alle kinderen mogen hier vrijblijvend bij aansluiten. Zo 
kunnen zij elkaar en de mentor weer even gezamenlijk online zien en spreken. Voel je vrij om wel of 
niet mee te doen. We begrijpen goed, dat het gekozen moment wellicht niet voor iedereen goed 
uitkomt. 
 
 

Informatie vanuit Loes over thuiswerken  
Vanuit Loes staan er tips voor thuiswerken op de website: : 
https://www.loes.nl/tips/ik-als-ouder/ouderschap/6-tips-om-
thuis-te-werken-met-kinderen-tijdens-de-coronacrisis.html. Via 
de website kun je hierover (anoniem) vragen stellen. De 
medewerkers van Loes zijn ook telefonisch bereikbaar op 
maandag t/m donderdag op 06-53722201 of 06-82665686. Je 

kunt altijd een boodschap inspreken, mocht je ze niet rechtstreeks aan de lijn krijgen. 
 
  
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

https://www.loes.nl/tips/ik-als-ouder/ouderschap/6-tips-om-thuis-te-werken-met-kinderen-tijdens-de-coronacrisis.html
https://www.loes.nl/tips/ik-als-ouder/ouderschap/6-tips-om-thuis-te-werken-met-kinderen-tijdens-de-coronacrisis.html


02-02   Kinderraad 
02-02   OR 
12-02   Carnaval 

(Kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 12.00 uur; ‘s middags vrij!) 
 

 


