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Verlenging van de lochdown 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De lockdown is inmiddels de derde week ingegaan en zal nog zeker tot 9 
februari duren. Daarbij zijn de maatregelen weer verder aangescherpt en zijn 
we in afwachting van het besluit over de avondklok. 
Al met al wordt het er allemaal niet gemakkelijker op en het vraagt veel van 
ons allemaal om in deze tijden vol te houden en positief te blijven. 
Daarom: 

 
 
Weet dat we veel bewondering hebben voor jullie! Voor de wijze waarop jullie er 
thuis het beste van maken om jullie eigen werkzaamheden te combineren 
met het verzorgen van onderwijs aan jullie kinderen. 
Op de ene dag lukt dit misschien wat beter dan op de andere, maar ben ook 
trots op jezelf: je doet je best, maakt er het beste van en accepteer dat het 
soms niet helemaal lukt zoals je wilde… Morgen is er weer een dag! 
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Dat geldt ook voor ons op school. We doen ons best alles, zo goed en zo kwaad 
als dat in deze omstandigheden gaat, te regelen en organiseren voor de 
kinderen en voor jullie. Dat valt ook voor de leerkrachten niet altijd mee, want 
de omstandigheden zijn zo anders dan vertrouwd en ook veel van hen staan 
voor de uitdaging dit met de zorg voor hun kinderen te combineren, maar ik 
ben ontzettend trots op hoe iedereen dit doet! 
 
Met de verlenging van de lockdown zijn er enkele zaken waarvoor ik even uw 
aandacht wil vragen: 
Het aanbod van onderwijs: Nu de periode verder verlengd is, zullen de leerkrachten van groep 3 
t/m 8 hun aanbod uitbreiden met activiteiten vanuit Blink, de methode voor de 
wereldoriënterende vakken. Dat kan niet op dezelfde wijze zoals dat in de klas gebeurt, maar er 
worden wel leuke activiteiten opgenomen in het weekrooster. 
De studiedag op 3 februari: Op deze dag stond een studiedag gepland en deze blijft ook staan. De 
leerkrachten gebruiken deze dag om de rapporten te schrijven die de kinderen op 5 februari 
krijgen. Op deze dag staan er dus geen lessen klaar voor de kinderen en is er ook geen 
noodopvang op school. Kinderen die normaliter naar de BSO van Kober gaan, kunnen zich daar 
aanmelden als opvang nodig is. 
Het rapport: De kinderen krijgen allemaal een rapport. Voor de groepen 1-2 is dit een rapport van 
de KIJK-lijnen(zoals altijd) en voor de groepen 3 t/m 8 is dit het vertrouwde rapport, maar zijn 
hiervoor de resultaten gebruikt tot en met de kerstvakantie.  
Normaal krijgen de kinderen hun rapport natuurlijk mee van school, maar dat gaat nu niet. 
Daarom hebben we het volgende bedacht: de leerkrachten komen de rapporten thuis bezorgen! 

Hoe leuk is dat 😊? Op vrijdag 5 februari maken alle leerkrachten een rondje langs hun leerlingen 
om het rapport te overhandigen. Zij vinden het heel leuk alle kinderen dan even te zien. U zult 
begrijpen dat er op dit moment geen inhoudelijk gesprek over het rapport met de ouders kan 
plaatsvinden; het gaat echt om de ontmoeting tussen kind en leerkracht. Daarbij zouden we het 
leuk vinden als dit voor de kinderen zoveel als mogelijk een verrassing is. Zorgt u ervoor dat uw 
kind thuis is die dag? 
Mocht uw kind bij de noodopvang zijn, krijgt uw kind daar zijn/ haar rapport van de juf of meneer. 
Op deze dag staan er WEL online-lessen klaar, maar zijn er GEEN online ‘spreekuren’ mogelijk, 
omdat de leerkrachten onderweg zijn. 
De oudergesprekken: De gesprekken die gepland staan op 8 en 10 februari gaan gewoon door, 
maar zijn uiteraard online. U ontvangt hiervoor later een uitnodiging. 
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 Hou vol, blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar  
 

Op de kalender 

18 jan 
online onderwijs 

19 jan 
online onderwijs 
19.30 MR 

20 jan 
online onderwijs 

21 jan 
online onderwijs 
 
Voorleesontbijt 
Memo 

22 jan 
online onderwijs 
 
24-1 Juf 
Suzanne jarig 

25 jan 
online onderwijs 
Meneer Popko 
jarig 

26 jan 
online onderwijs 

27 jan 
online onderwijs 

28 jan 
online onderwijs 

29 jan 
online onderwijs 

1 feb 
online onderwijs 

2 feb 
online onderwijs 

3 feb 
online onderwijs 

4 feb 
online onderwijs 
 
Memo 

5 feb 
online onderwijs 
Rapporten 

 
8 feb 
 
ouder-
gesprekken 

9 feb 10 feb 
ouder-
gesprekken 
 
Juf Ciska jarig 

11 feb 12 feb 
 
12 uur uit 
 

 

Op 2 februari verwachten we een nieuwe persconferentie, waarin duidelijk wordt of we op 8 

februari weer naar school mogen. 


