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Agenda 
Vr 15 januari 2021 ophalen nieuw oefenmateriaal 
 
 

Nederland blijft nog in lockdown 
Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie van het kabinet kunnen horen dat de 
lockdown tot en met 9 februari 2021 wordt verlengd. Kinderen van ouders met een cruciaal 
beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang. Er volgt nog een OMT-advies 
over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan 
beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al 
vanaf 25 januari open kunnen. 
 

Ophalen van de oefenpakketten voor groepen 3 tot en met 8 
Wij verzoeken ouders en leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 om nieuw oefenmateriaal 
op school op te halen op vrijdag 15 januari 2021. Dit doen wij volgens het onderstaande 
schema:  
 

    Eerste letter van de 

 achternaam  

 van de leerling  

  Eerste letter van de 

 achternaam  

 van de leerling  

08.40 – 09.00 uur   A – B – C  10.50 – 11.10 uur   R  

09.00 – 09.20 uur   D – E - F  11.10 – 11.30 uur   S  

09.20 – 09.40 uur   G – H – I  11.30 – 11.50 uur   T- U  

09.40 – 10.00 uur   J – K  13.10 – 13.30 uur   W - Z 

10.30 – 10.50 uur   L – M – N  13.30 – 13.50 uur   V - Y  

 

• In het atrium staan tasjes met pakketten oefenmaterialen per groep gereed. Op de 
tasjes staat de naam van de leerling. 

• U of uw kind komt het atrium binnen via de RECHTERDEUR van de hoofdingang en 
verlaat het atrium via de LINKERDEUR van de hoofdingang. 

• U hoeft geen oefenmateriaal in te leveren. 

• Bij het ophalen houden wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD aan.  
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• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Kom zo veel mogelijk met één gezinslid, mocht u een pakket voor iemand meenemen, 
dan is dit nog beter.  

• Blijf niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolplein.  

• In het atrium is een leerkracht aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.  

• Mocht u vragen hebben over het materiaal, dan kunt u de leerkracht bereiken via een 
mail.  

• We hebben op dit moment geen laptops en chromebooks meer in voorraad om uit te 
lenen, dus  aanvragen hiervoor kunnen we op dit moment niet meer honoreren.   

 

Noodopvang alleen als het niet anders kan 
De noodopvang wordt zoals eerder gemeld steeds complexer, omdat we de vraag zien 
toenemen en ondertussen wordt er ook een behoorlijk beroep gedaan op de leerkrachten om 
digitaal onderwijs te geven. Wij vragen u daarom om alleen gebruik van noodopvang te maken 
als het echt niet anders kan. Gelukkig zien wij dat veel gezinnen elkaar hierbij helpen en elkaars 
kinderen opvangen. Mocht het aantal kinderen in de noodopvang toenemen, dan kan dit 
consequenties gaan hebben voor het onderwijs op afstand.  
 

Vraag om hulp 
We begrijpen dat u misschien knel zit tussen werk, opvoeden en onderwijs. Wij begrijpen ook 
dat niet altijd alles lukt of dat het gaat zoals u zou willen. We waarderen heel erg uw inzet en 
uw geduld. Mocht u niet uit de lesstof komen, neem dan contact op met de leerkracht. Mocht u 
spanning hebben over het hoog houden van alle ballen, dan kunt u contact opnemen met de 
intern begeleider van de school. Dan kijken we welke hulp we u kunnen bieden. U kunt hiervoor 
mailen naar claudia@dekwikstaart.nl. 
 

Gebruik van Social Schools toegenomen tot 90% 
Wij kunnen op dit moment zien dat 90% van de leerlingen één of twee ouders heeft met 
toegang tot de app Social Schools. Dat is heel fijn om te weten. Heeft u nog geen toegang tot 
Social Schools? Stuur dan een mail naar de leerkracht van uw kind, dan ontvangt u nog een 
keer een koppelcode om te kunnen inloggen. Wij zien graag dat beide ouders de app 
gebruiken. 
 
Tip: Op sommige mobiele telefoons is de spam (ongewenste mail) niet zichtbaar in de 
mailapp. Om de mail met de koppelcode te bekijken, is het handig om in te loggen in de mail 
op een laptop of computer en Social Schools daar toe te voegen als gewenste afzender.  
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