
Pesse, 15-12-2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Dat was behoorlijk schrikken gisteren… per direct bijna dicht! Gelukkig lukte het ons om de 

kerstviering te verschuiven. En wat hebben we een leuke dag gehad, zo vlak voor de lock-down. 

Grote dank aan alle ouders van de ouderraad die samen met ons zo snel hebben kunnen schakelen.  

Maar goed… we zijn weer terug bij af. Hopelijk gaat deze schoolsluiting niet zo lang duren als in het 

voorjaar. We zullen zien. We bereiden ons voor op onderwijs op afstand vanaf 4 januari 2021. Deze 

week zult u van de leerkrachten nog enkele tips ontvangen waarmee de kinderen thuis aan de slag 

kunnen als zij dat willen. Deze tips zijn vrijblijvend. Daarna is het kerstvakantie.  

Voor ons zijn nu twee dingen op korte termijn van belang: inventarisatie noodopvang en 
uitleen devices.  

- In dit noodpakket met maatregelen is door de regering opnieuw gekozen voor het 
laten organiseren van noodopvang voor kinderen van wie beide ouders werken in de 
cruciale beroepen én/of voor kinderen die te maken hebben met een zeer kwetsbare 
thuissituatie. Omdat ook onze bezetting beperkt is, zeker doordat er tegelijkertijd 
gevraagd wordt om online lessen te verzorgen, vragen we u hier, net als in het 
voorjaar,  zeer terughoudend mee te zijn. En alleen een beroep te doen als het echt 
niet lukt om zelf opvang te organiseren.  

- Heeft u niet zelf de beschikking over een device waarop uw kind de instructie kan 
volgen? Dan is er, evenals afgelopen voorjaar, beperkte mogelijkheid om een device 
van school te lenen. Hiervoor is het ondertekenen van een contract noodzakelijk. U 
kunt dit tot en met donderdagavond 17-12 aangeven bij meester Metse: 
m.bijma@bijeen-hoogeveen.nl Vrijdagmorgen 18-12 kunt u het device dan tussen 
11.00-12.00 uur ophalen bij school.  

Na de kerstvakantie is het niet meer vrijblijvend. We starten voor alle leerlingen in groep 3 tot en 

met 8 met online lessen via Google Meet. Alle instructies zullen op de ochtenden worden gegeven. 

De middag heeft u dan de handen vrij voor uw eigen werkzaamheden. Ook voor groep 2 wordt 2x 

per week een taal/rekenactiviteit aangeboden. Voor groep 1 en 2 komt een inspiratieblad voor de 

andere dagen van de week. 

Hoe gaat het er in grote lijnen uit zien na de vakantie:  

• De website wordt weer de verzamelplaats voor alle verstuurde brieven, weektaken 
en andere Corona-zaken: OBS de Posthoorn » Actueel » Nieuws & corona-info. Wij streven 
ernaar om deze site zo up-to-date mogelijk te houden! 

• Bijna alle leerlingen zijn bekend met het inloggen in ZuluConnect. In de groepen 2, 3 en 4 kan 
dit nog wel wat problemen opleveren. Een duidelijke handleiding zal worden gemaakt om u 
te helpen om samen met uw kind in te loggen. Inlogcodes en dergelijke ontvangt u van de 
leerkracht, of heeft u al ontvangen in de tas met spullen die vanmiddag is meegegeven. 

• Groep 1-2: elke week een inspiratieblad met spelideeën en tips door de leerkracht. 
• Groep 3 tot en met 8: werken met een weektaak, deze wordt gemaild door de 

leerkracht voorafgaand aan de eerste instructieles. 
• groep 3 tot en met 8 instructielessen op ma-di-do-vr, online via Google Meet. Aan 

het eind van de morgen een vragenhalfuur Inclusief verwerkingsopdrachten streven 
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we naar een tijdsinvestering van maximaal 2- 2,5 uur per dag. Focus op taal, rekenen, 
lezen, schrijven, spelling. Herhaling én nieuwe stof! 

• groep 2, di en do online, via Google Meet, kleine kringopdrachten taal en rekenen 
• leerlingen: graag ongeveer 15 minuten van tevoren inloggen in Google Meet! De 

leerkracht zal het zo spoedig mogelijk openen na afloop van de voorgaande 
instructie. 

• tijdsblok: 9.00 – 10.00 uur instructie groep 3, 5, 7 via Google Meet 
• tijdsblok: 10.15-11.15 uur instructie groep 2 (di-do), 4, 6, 8 via Google Meet 
• tijdsblok: 11.30-12.00 uur vragenhalfuurtje groep 3 tot en met 8 via Google Meet 
• woensdag weektaakdag zelfstandig werken, voorbereiding lessen door leerkrachten 
• noodopvang, indien nodig op alle schooldagen, onder reguliere schooltijden. Opgave 

voor noodopvang via Parro, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de nieuwe week om 
12.00 uur. Wij kunnen dan de bezetting voor de week erna in gaan plannen.  

• VSO en BSO door Kinderopvang Het Erf als u daar een contract heeft. U moet dat wel 
zelf nog  bij Het Erf doorgeven.  

Ouderpeiling en het vervolg:  
Deze week zullen we echt prioriteiten moeten stellen om ons onderwijs goed in te richten. 
Het streven van de MR was om de uitkomsten van de ouderpeiling met u te delen voor de 
kerstvakantie. Dat gaat ons nu in deze hectische week niet lukken en pakken we direct de 
eerste schooldag na de kerstvakantie op.  
Een MR-vergadering is altijd openbaar. Tijdens het MR-overleg op 4 januari om 13.00 uur 
zullen de binnengekomen stemmen geteld gaan worden. De TEAMS-link om dit online te 
kunnen volgen, wordt t.z.t. in Parro gezet. Heeft u voorafgaand of naar aanleiding van deze 
telling nog tips/op/aanmerkingen, dan vragen we u om uw zienswijze te mailen naar het 
algemene e-mailadres van de MR: mrposthoorn@gmail.com. 
 
 
Ik wil u graag, ondanks alles, fijne feestdagen toewensen. Het zal anders zijn dan voorheen, 
maar laten we er vooral voor zorgen dat we ooit op deze periode terug kunnen kijken als een 
periode van samenzijn met het gezin, warmte en tijd voor en met elkaar.  
 
#Staysafe! Tot volgend jaar! 
 
Namens het hele team van obs De Posthoorn, hartelijke groet, Ilona van Leuveren 
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