Nieuwsbrief 13-01-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een lastige digitale start op de eerste maandag en dinsdag doordat diverse digitale
systemen die we gebruiken geteisterd werden door landelijke storingen, lijkt het digitale
onderwijs voorzichtig aan goed van de grond te komen. Alle leerlingen hebben we goed in
beeld en er is veel contact tussen de leerkracht en de leerlingen. Fijn!
We kijken als team steeds goed naar hoe we het online-lesgeven elke dag een beetje beter
kunnen maken. We realiseren ons tegelijkertijd dat digitaal onderwijs het echt niet haalt bij
‘live’ contact en dat onze leerlingen veel begeleiding nodig hebben om de instructies te
kunnen volgen en de verwerking hiervan te doen. Het vraagt enorm veel van het thuisfront.
Compliment voor hoe goed alle leerlingen en u als ouders het toch maar doen!
We doen wat we kunnen, u doet als ouder wat u kan en samen loodsen we onze leerlingen
zo goed mogelijk door deze lock-down heen. Uitgangspunt is steeds onze focus op de
basisvakken lezen, taal, rekenen en schrijven en de haalbaarheid (ook als het langer duurt)
voor leerlingen, leerkrachten én ouders!
Digitaal onderwijs volgen én verzorgen vreet energie. Hele dagen online zijn is echt niet
nodig én niet wenselijk. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat het werk van de kinderen
(in theorie) per dag echt niet meer dan 2-2,5 uur in beslag neemt. De woensdag is ingericht
als zelfstandig werken dag waarop u als ouder met uw kind zelf kunt bepalen wanneer er
aan de schoolopdrachten wordt gewerkt. We hopen dat dat u lucht geeft en het geeft onze
leerkrachten de mogelijkheid om hun lessen zo goed mogelijk voor te bereiden, contact te
houden met leerlingen die nog niet gezien zijn en andere zaken om zo goed mogelijk
passend onderwijs te kunnen bieden.
Wij vinden het wel belangrijk dat er wordt gestart met een klassikaal moment. De groepen 3
tot en met 8 starten daarom om 8.45 uur gezamenlijk in een Meet.
Tijdens de persconferentie van 12 januari is duidelijk geworden dat de lock-down nog in elk
geval tot 9 februari zal duren. Komende week zal duidelijk gaan worden of de basisscholen
mogelijk ook gesloten moeten blijven of dat we (wellicht in aangepaste vorm) mogelijk weer
open kunnen gaan over 1,5 week (op 25 januari). Een en ander zal afhankelijk zijn van de
uitkomsten van het onderzoek naar de Britse variant op het Coronavirus in relatie tot
basisschoolleerlingen. Komende zondag (17 januari) zal daar hopelijk meer duidelijkheid
over zijn.

Noodopvang
Alle scholen in Nederland zijn opnieuw verplicht om noodopvang te organiseren in deze
periode van lockdown. Noodopvang is en blijft maatwerk en gaat altijd in overleg met
school. We doen een beroep op u om hier terughoudend mee te zijn en een zorgvuldige
afweging te maken, maar begrijpen tegelijkertijd ook heel goed dat het voor u als ouders
een knelpunt is in deze lockdown. Er is pas sprake van noodopvang als er uiterste inspanning
is gedaan om de opvang in de thuissituatie op te lossen.
We merken dat er een véél groter beroep op de noodopvang wordt gedaan dan in het
voorjaar het geval was. Dit is een landelijke trend. Omdat alle leerkrachten - in tegenstelling
tot de vorige periode - nu vrijwel dagelijks online lesgeven en er ook bij ons sprake is van
personele krapte, is dit een behoorlijke uitdaging.
Bezetting van onze noodopvang moeten we voorrang geven boven lesgeven, terwijl dit
ongewenste gevolgen kan hebben. Vanaf morgen (do 14-01) is het noodzakelijk om de
bezetting te verdubbelen om de noodopvang te kunnen waarborgen. Het kan daardoor zijn
dat de keuze moet worden gemaakt om lessen uit te laten vallen om zo alsnog de
noodopvang te kunnen bemensen.
Wanneer kunt u een beroep doen op noodopvang?
1. Ouders met beide cruciale beroepen
2. Ouders waarvan een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent
3. Kinderen in een kwetsbare positie, dit is maatwerk
De omschrijving van cruciale beroepen is te vinden door het volgen van deze link: Overzicht
cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Ook voor
noodopvang geldt dat kinderen niet mogen komen met gezondheidsklachten, zie hiervoor
de beslisboom ( Corona was natuurlijk al besmettelijk, maar de Britse variant lijkt nog vele
malen besmettelijker. Dat maakt dat we u vragen om extra voorzichtig te zijn met het naar
de noodopvang laten gaan van uw kind. Afstand houden van (jonge) kinderen is nagenoeg
onmogelijk; ook bij ons op school werken kwetsbare en/of oudere mensen…
Wat mag u van ons verwachten in de noodopvang?
- Opvang: de naam zegt het eigenlijk al: het is noodopvang, geen onderwijs.
Noodopvang vindt grotendeels plaats in het speellokaal en in het lokaal van groep 12. De leerlingen volgen op de geplande tijd de instructieles van de leerkracht en
tijdens die instructieles kunnen leerlingen vragen stellen over de instructie aan de
leerkracht. Na deze les gaat uw kind terug naar het speellokaal waar de noodopvang
plaatsvindt. Daar blijft hij/zij de rest van de morgen/dag.
- Stimuleren van het maken van taakwerk.: het risico bestaat dat uw kind het werk van
de taak niet af heeft; het is immers opvang. Wij stimuleren de leerlingen wel om hun
werk van de taakbrief tijdens de noodopvanguren zo veel mogelijk te maken! Indien
daar de mogelijkheid voor is, kunnen zij ook vragen over hun taakwerk stellen aan de
begeleiders in de noodopvang. Is dat niet mogelijk, of is die uitleg niet duidelijk
genoeg, dan kunnen noodopvangleerlingen digitaal hun vragen aan de eigen

leerkracht stellen in de Meet aan het eind van de morgen, net als andere leerlingen
die wél thuis aan het werk zijn. Werk wat door welke reden dan ook niet (af)gemaakt
is, zal dan op een ander moment alsnog thuis gedaan moeten worden.
Wat verwachten wij van u als ouder van één of meerdere kinderen in de noodopvang?
- Plannen en spullen meegeven. Een aantal van onze leerlingen kan nog niet (in
voldoende mate) lezen om zelf met de taakbrief aan de slag te gaan. U zou ons – en
daarmee vooral uw kind - heel erg kunnen helpen als u de dag/avond voor de
noodopvang plaatsvindt, samen met uw kind kijkt welke bladzijden in de taakbrief de
volgende dag gemaakt moeten worden. Het is dan prettig als u bijvoorbeeld (postit)papiertjes in het (werk)boek doet, zodat uw kind dan alleen het boek maar open
hoeft te slaan. Zorgt u er samen met uw kind voor dat alles weer wordt meegenomen
naar school (denk aan werkboeken, inlogcodes, enz)? De kans dat het werk dan ook
daadwerkelijk (bijna) allemaal klaar is bij thuiskomst, wordt dan een stuk groter!
- Checken van de opdrachten: alles af? Ook willen we u vragen om bij thuiskomst te
checken wat er af is van de taak die dag als de mensen van de noodopvang daar niet
aan toe zijn gekomen. Uiteraard proberen wij dit ook te checken bij de leerlingen,
maar door de grote drukte op de noodopvang blijkt inmiddels uit de praktijk dat hier
niet altijd mogelijkheid voor is! De weektaken moeten uiterlijk op vrijdag allemaal af
zijn.
Aanmelden:
Mocht u een beroep moeten doen op onze noodopvang, dan vragen we u om dat wekelijks
aangeven (uiterlijk vrijdagmiddag 12.00 uur, de week voorafgaand aan wanneer de opvang
nodig is) bij juf Ingrid: i.hulzentop@bijeen-hoogeveen.nl.
We vragen u dan ook om in de e-mail aan juf Ingrid de volgende informatie te vermelden:
•
•
•

Uw naam en beroep
De naam van uw kind(eren)
De dagen waarop u een beroep doet op noodopvang

Op basis van die aanmeldingen wordt de bezetting van de noodopvang voor de week
daaropvolgend georganiseerd.
Tenslotte…
We doen als school en ouders samen ons best om onze leerlingen zo goed mogelijk deze
periode door te loodsen. Ouders, leerlingen en leerkrachten snakken naar een ‘normale’
situatie. Zover is het helaas nog (lang) niet. Laten we goed op elkaar passen en volhouden.
Ons gezonde verstand gebruiken en extra voorzichtig zijn en blijven, gezien het aantal
besmettingen. Oók in de buurt van Pesse.
#Staysafe
Team obs De Posthoorn

