
 
Nieuwsbrief woensdag 13 januari 2021 
           
Betreft: Corona-update 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Met elkaar hebben we het online werken opgepakt. We vinden dat jullie allemaal fantastisch bezig 
zijn met de kinderen. Wat een inzet van eenieder en wat komen er leuke reacties binnen en mooie 
foto’s! En wanneer het even niet gaat en andere werkzaamheden lastig te combineren zijn met het 
werk van de kinderen, dan is dat soms maar even zo. Op school hebben kinderen ook wel eens een 
dip, lastig moment of zit het gewoon wel eens tegen. We doen samen wat we kunnen! 
 
Thuisonderwijs verlengd 
Het thuisonderwijs wordt met tenminste een week verlengd tot maandag 25 januari. Volgende week 
wordt bekend of de basisscholen maandag 25 januari weer open kunnen en hoe. Daar berichten we 
u over, zodra er meer bekend is.  
 
Het thuisprogramma en ook de werkwijze van het thuiswerken blijven hetzelfde voor aankomende 
week, dus zoals er de afgelopen twee weken is gewerkt.  
 
Deze week en komende week nemen de groepsleerkrachten contact met u op, want we zijn 
benieuwd naar uw ervaringen van de afgelopen twee weken. Hierdoor kunnen we waar nodig 
aanpassingen maken om het thuisonderwijs voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 
Noodopvang 
De huidige noodopvang blijft van kracht.  
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. 
In de huidige situatie maken enkele kinderen gebruik van de noodopvang en worden opgevangen 
door teamleden. Ook kinderen met persoonlijke begeleiders zijn aanwezig in school.  
 
Mocht u geen thuisonderwijs kunnen verzorgen omdat u een cruciaal beroep uitoefent, dan zullen 
wij met u meedenken om tot een passende opvang voor uw kind(eren) te komen, zodat u uw werk in 
deze sector kunt blijven vervullen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het 
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Ouders die volgende week gebruik 
moeten maken van de noodopvang kunnen het aanvraagformulier invullen, zie bijlage. 
 
Voorleesdagen 
Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Daar 
doen wij altijd aan mee, dus ook dit jaar. Alleen gaat dat natuurlijk 
ook anders dan anders!  
Het team is druk bezig om hier iets leuks voor te bedenken samen 
met de ouderraad. Volgende week ontvangt u hierover informatie. 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Ineke Tuinman- van Vliet 



Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

