Nieuwsbrief 21-01-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zitten in de derde week van lessen op afstand en we zijn er helaas nog niet vanaf. We hebben al
onze leerlingen goed in beeld en er is veelvuldig en goed (telefonisch/MEET)-contact tussen de
leerkrachten en leerlingen en hun ouders. Fijn!
Ophaalmomenten:
Nu de periode van lessen op afstand langer gaat duren, hebben onze leerkrachten deze week
momenten ingepland waarbij u gevraagd wordt om nieuwe werkbladen en dergelijke op te komen
halen. De eerste momenten hebben inmiddels plaatsgevonden en wat is het fijn om elkaar ‘gewoon’
even face-to-face, uiteraard op minimaal 1,5 meter afstand, te zien en te spreken! Het is belangrijk
dat we die verbinding met elkaar houden, juist in een periode als deze.
Oudergesprekken:
Juf Ingrid spreekt alle ouders van groep 1 al wekelijks telefonisch. Er worden voor komende week
mogelijkheden ingepland in Parro (facultatief), om alle ouders van groep 2 tot en met 8 gelegenheid
te geven om met de leerkracht op een apart moment telefonsch in gesprek te gaan. De focus van
deze gesprekken ligt vooral op het uitwisselen van informatie en het welbevinden van uw kind(eren).
U kunt het enigszins vergelijken met de startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Vanaf
vrijdagavond 22-01 om 18.00 uur zullen deze inschrijfmogelijkheden tegelijkertijd voor alle groepen
worden opengezet en kunt u zich hiervoor inschrijven.
Evaluatie van het onderwijs op afstand:
Binnenkort kunt u een link van ons verwachten waarin u een aantal vragen wordt gesteld, zodat wij
als team feedback krijgen van hoe u als ouder(s)/verzorger(s) deze periode van onderwijs op afstand
ervaart. Wordt vervolgd.
Noodopvang:
Ook het organiseren van noodopvang geven we nog steeds vorm. Er wordt noodopvang
georganiseerd voor leerlingen van ouders die:
- beide in een cruciaal beroep werken
- een van beide in een cruciaal beroep werken
- kwetsbare leerlingen

Ook voor leerlingen in de noodopvang geldt dat zij pas welkom zijn als zij geen gezondheidsklachten
hebben. Zie hiervoor de beslisboom op onze website:
https://www.obsdeposthoorn.nl/index.php?section=2&page=240.
Dit alles gebeurt altijd in onderlinge afstemming met school en is individueel maatwerk. Het is een
ingrijpende tijd voor veel gezinnen, ook als er geen sprake is van een cruciaal beroep. We begrijpen
als school heel goed dat de nood hoog kan zijn, velen van ons zijn immers zelf óók ouder van een of
meerdere kinderen… U doet wat u kan en wij doen ook wat we kunnen, waarbij we ons zo flexibel
mogelijk proberen op te stellen als dat kan.
De grenzen van wat we aankunnen in de noodopvang komen wel in zicht. Er zijn dagdelen met meer
dan 20 leerlingen, dat is bijna een kwart van ons totale aantal leerlingen. Dat is echt véél meer dan in
het voorjaar het geval was. Wij hebben geprobeerd om daar onze bezetting op aan te passen. Helaas
is juf Gea sinds deze week voor langere periode vanwege gezondheidsredenen opnieuw niet (fysiek
op school) inzetbaar. Het helpt dan niet als er ook andere mensen thuis komen te zitten of op de dag
zelf naar huis moeten gaan, omdat ze zelf moeten testen of daarna in afwachting zijn van de uitslag
van een Coronatest. Het lukt daardoor vaker niet dan wel om de grote groep kinderen die er wel is
fysiek constant dubbel te bemensen. Dát heeft weer gevolgen voor de begeleidingsmogelijkheid van
onze leerlingen in de noodopvang. Noodopvang is vooreerst opvang (geen onderwijs). Het blijft
maatwerk, dat per gezin en zelfs per week kan verschillen.
We vragen u dan ook nogmaals om alleen gebruik te maken van noodopvang als het niet is gelukt om
een oplossing binnen het eigen netwerk te vinden. En als uw kind dan toch bij ons komt, doen we er
uiteraard alles aan om dat verblijf zo nuttig en plezierig mogelijk te laten zijn, binnen de grenzen van
onze mogelijkheden.
Nationale voorleesdagen:
Deze week vinden de landelijke Nationale Voorleesdagen plaats. Voorlezen is belangrijk voor uw kind
en het dient meerdere doelen:
- Het is plezierig voor uw kind
- Het draagt bij aan de taal- en spraakontwikkeling van uw kind en vergroot de woordenschat
- Het prikkelt de fantasie en
- Het draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
Dit geldt niet alleen voor jonge kinderen, maar ook oudere kinderen vinden het heerlijk om even te
worden voorgelezen en zo een speciaal moment met een van hun ouders/verzorgers voor zichzelf te
hebben!
De leerkrachten zullen deze week via Parro tips met u delen, zodat u, als u dat wilt, er ook praktisch
mee uit de voeten kunt.
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