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December 2020, Nieuwsbrief 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Maandagmiddag wilde ik voor de laatste Nieuwsbrief 
voor de kerstvakantie een stukje schrijven over Kerst. 
Schrijven over de rijkdom die Kerst biedt. Maar 
maandagmiddag hoorden we dat aan de schoolperiode 
een abrupt einde kwam. Dat vroeg even andere 
prioriteiten. Vanmorgen ben ik twee keer begonnen aan 
het stukje, maar de creativiteit ontbreekt om een stukje 
te schrijven. Zinnen lopen niet en ik krijg niet op papier 
wat ik wil zeggen. Ik denk dat dit tekenend is voor deze 
periode. Er moet veel geregeld worden, het hoofd zit 
vol. Ik denk dat ik maar even moet accepteren dat ik 
niet op papier krijg wat ik wil. Toch tevreden zijn 
wanneer het niet gaat zoals ik gepland had. En om te 
relativeren: een stukje tekst op papier is ook echt iets 
heel onbelangrijks. Gedachten en zorgen gaan uit naar 
situaties die ook de komende periode heel moeilijk zijn. 
Ik denk dat het goed is dat we onszelf de ruimte geven 
in het hoofd dat dingen niet gaan zoals we willen of dat 
het gewoon niet lukt. Dit helpt om oog te hebben voor 
jezelf en anderen.  
 
In elke Nieuwsbrief delen wij een lied. In deze 
Nieuwsbrief is dit het lied ‘Make room’.  
 

Personeel 
In een eerdere Nieuwsbrief deelden wij het bericht over 
zwangerschap van juf Dorine. Vorige week hoorden wij 
het verdrietige bericht dat het kindje is overleden in de 
moederschoot. Onwerkelijk en onbegrijpelijk. We 
bidden om Gods nabijheid voor haar, Wouter en allen 
die bij hen horen.  
 

Kerstviering 
Vanwege de maatregelen hadden we al een aangepaste 
Kerstviering. Met improvisatie en flexibiliteit hebben we 
gisteren met de kinderen Kerst gevierd. Het was goed 
en mooi om dit met elkaar te kunnen doen. Enkele 
foto’s hiervan staan op facebook.  
 
Maandag heeft Remon Vervoorn in de klassen verteld 
over zijn werk als zendeling. De kerstcollecte was voor 
dit doel bestemd. Mogelijk dat we later dit jaar hier 
alsnog een actie hiervoor houden.  
 
Voor verschillende mensen zijn de Kerstdagen ook 
momenten dat we naar de kerk gaan. Soms omdat we 
wekelijks gaan, soms omdat we graag met Kerst gaan. 
De diensten van de kerk zijn tijdens Kerst te beluisteren 
via deze link. De kinderkerstdienst is 1e Kerstdag om 
17.00 uur. 

 

Komende periode - bereikbaarheid 
Vanuit de media hoorden we dat in de Kamer 
gesproken is over het verkorten van de 
thuiswerkperiode voor het basisonderwijs. Er zijn heel 
veel onzekerheden. De komende dagen zijn wij op 
school bezig met het voorbereiden voor de periode na 
de Kerstvakantie. U kunt ons tot vrijdag bellen/mailen 
voor vragen. Tijdens de Kerstvakantie zijn wij niet 
bereikbaar voor vragen over onderwijs. We hebben het 
als team nodig hebben om de schoolactiviteiten tijdelijk 
op afstand te houden om het nieuwe jaar weer goed te 
kunnen starten.  
Mochten er echter bijzonderheden zijn, dan kunt u ons 
bereiken via de bekende contactgegevens. Wanneer er 
op schoolniveau bijzonderheden zijn, dan ontvangt u 
hiervan van ons zo spoedig mogelijk bericht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iUFSxt7qkNw&ab_channel=FaithDisplayed
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056960484488
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/na-vijf-jaar-werk-in-brazilie-even-terug-waardevol-wanneer-je-groei-ziet-in-leven-van-mensen~aabd9e1c6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&fbclid=IwAR1wyH2TEuTChziKmt64BlHqoIkTZ9-a1BbI77s_MWdrdhGm21Taa22jk_E
http://www.hervormdhedel.nl/


 

Overzicht aandachtspunten thuiswerk 
Vanaf maandag 4 januari starten we de thuiswerkperiode. Hieronder proberen we beknopt te beschrijven 

wat dit voor u/ de kinderen betekent en hoe we hier invulling aan geven. 

Voorbereidingen thuis t/m vrijdag 18 januari 

 Het is belangrijk dat u deze week de inlogmogelijkheden van Teams, Basispoort en Gynzy test. Wanneer 
u geen inloggegevens hebt of vergeten bent, dan kunt u dat vandaag of morgen doorgeven aan de 
groepsleerkracht. Dit geeft ons de mogelijkheid om dit op tijd op te lossen. Kinderen van groep 0-1-2 
hebben alleen inloggegevens van Gynzy nodig. 

 
Leerstof 

 Alle kinderen ontvangen via de mail een weekplanning.  

 Groep 0-1-2 ontvangt de leerstof grotendeels op papier en doet een klein gedeelte digitaal. 

 Groep 3-8 verwerkt de leerstof grotendeels digitaal en een klein gedeelte op papier. 

 Kinderen die leerstof op eigen leerlijn verwerken ontvangen de materialen van juf Dineke/juf Christiane 

 Alle kinderen ontvangen vandaag de materialen voor de papieren verwerking. 

 Er worden vanuit de verschillende groepen handreikingen gedaan voor dagopening. Ons voorstel is dat 
u met het hele gezinde lijn van één van de groepen/weekplanningen volgt. Tijdens de dagelijkse 
opening om 09.00 uur wordt begonnen met een lied of gebed. 

 
Contact/Instructie 

 De leerkrachten van groep 0-1-2 nemen 1x per week contact op met de kinderen via Teams of 
telefonisch. 

 Er zijn dagelijks (korte) instructiemomenten voor de groepen 3 t/m 8 via Teams. We streven ernaar dat 
alle kinderen van de groep hierop aansluiten. Wanneer kinderen niet aan kunnen sluiten, graag tijdig 
doorgeven aan de leerkracht.  

 Week 1, dagelijks: 
o 9.00 uur: groep 3, 5 en 7 
o 10.30 uur: groep 4, 6 en 8 

 Week 2, dagelijks: 
o 9.00 uur: groep 4, 6 en 8 
o 10.30 uur: groep 3, 5 en 7  

 Begeleiding voor kinderen met eigen leerlijn wordt gegeven door juf Dineke/ juf Christiane. 

 De groepsleerkrachten zijn onder schooltijd, buiten instructietijd, op werkdagen per mail/telefoon 
bereikbaar. 

 
Noodopvang 
Graag staan we in deze periode voor iedereen klaar en helpen we elkaar. Tegelijkertijd weten we dat 
noodopvang en realiseren van afstandsonderwijs moeilijk samen gaan. De leerkrachten zijn op werkdagen 
bezig met digitaal onderwijs. Daarmee zijn onze opvangmogelijkheden minimaal. We doen daarom 
nadrukkelijk een beroep op u om te kijken naar mogelijkheden voor opvang in de omgeving/eigen netwerk. 
Wanneer u gebruik wilt maken van de noodopvang, graag tijdig doorgeven.   

 Wij gaan ervan uit dat bij een beroep op noodopvang beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen, 
zoals na te lezen op de site van de Rijksoverheid. U kunt contact opnemen met ondergetekende. 

 Voor opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben wij afspraken. Wanneer u hiervoor niet 
benaderd wordt en u hebt hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

