
 

NIEUWSBRIEF 
Januari 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op één of andere manier voelt het vreemd om na de 
vakantie weer een Nieuwsbrief te schrijven. De start na 
de Kerstvakantie voelt nog een beetje onwerkelijk aan. 
Geen fysiek onderwijs, veelal werken op afstand en zelf 
heb ik de eerste dagen van het nieuwe jaar vanuit thuis 
gewerkt. Toch is het (digitale) onderwijs echt weer 
opgestart. Bedankt voor uw inzet en medewerking 
hierin.  
Maandag was het in een aantal gevallen nog opstarten 
en tegen wat inlogproblemen aanlopen, dinsdag ging 
dit alweer een stuk beter. Voor zowel kinderen, ouders 
als leerkrachten is het even aftasten hoe alles werkt, 
maar we vinden onze weg hierin.  
 

Personeel 
In de Kerstvakantie ben ik zelf positief getest op corona 
en had ik milde klachten. Inmiddels heb ik gelukkig geen 
klachten meer en heb ik mijn werk opgepakt. Verder 
zijn er binnen het team tot nog toe geen positieve 
coronagevallen. Wel moet er soms getest worden of is 
er sprake van quarantaine. 
We proberen het onderwijs in deze situaties ook zo 
goed mogelijk doorgang te laten vinden, maar het is 
mogelijk dat dit niet altijd lukt. Wij brengen u dan 
hiervan op de hoogte. Hiervoor vragen wij uw begrip.  
 

Open dag 
Andere jaren organiseerden wij in februari een Open 
Dag voor zowel huidige ouders als geïnteresseerde 
nieuwe ouders. Er was tijd en ruimte om de school 
binnen te lopen, één of enkele lessen bij te wonen en 
elkaar te ontmoeten. Dit jaar zal dat helaas niet 
doorgaan. Op dit moment zijn we bezig met de 
voorbereidingen van een ‘school- en promofilmpje’. 
Hiermee geven wij u een inkijkje in het reilen en zeilen 
binnen de school en kunnen wij de school onder de 
aandacht brengen bij mogelijk geïnteresseerde ouders. 
Hiervoor zal ook in de klassen en op het schoolplein 
gefilmd worden. Volgende week ontvangt u hierover 
meer informatie. 
 

 

Lesstof en planning 
Groep 0-1-2 ontvangt de leerstof grotendeels op papier 
en doet een klein gedeelte digitaal. Het contact met de 
leerkracht verloopt in de meeste gevallen per mail en 
telefoon. Fijn dat we met elkaar contact kunnen 
houden! Wekelijks ontvangen de kinderen een nieuwe 
planning. 
 
De groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks een digitaal 
groeps-/instructiemoment via Teams. Deze week 
hebben de groepen 3, 5 en 7 dit om 9.00 uur en de 
groepen 4, 6 en 8 om 10.30 uur. Volgende week is dit 
andersom. In week 2 hebben de groepen 4, 6 en 8 dit 
om 09.00 uur en de groepen 3, 5 en 7 om 10.30 uur.  
 
Heeft u vragen over de lesstof en/of de verwerking, 
schroom niet om uw vragen aan de leerkracht te 
stellen.  
 
Wanneer u opmerkingen en/of aanvullingen hebt over 
de manier waarop school het thuisonderwijs 
organiseert, schroom niet om dit te delen met de 
leerkracht of ondergetekende. Wij stellen reacties en 
feedback op prijs.  
 

Vooruitblik 
We ontvingen al bericht dat de scholen in ieder geval 
t/m vrijdag 15 januari gesloten zijn. Of we daarna fysiek 
open kunnen horen we volgende week. We hopen het, 
maar dit zal ook afhankelijk zijn van de coronacijfers. 
We wachten het af. 
 
Wanneer de kinderen weer naar school mogen, geven 
we eerst een week ‘gewoon’ les, voordat we de LOVS-
toetsen afnemen. Dit zijn de halfjaarlijkse toetsen voor 
lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen die 
halverwege en aan het einde van het schooljaar 
afgenomen worden.  
Wat betreft de activiteiten op de jaarplanning houden 
we voorlopig nog vast aan de data zoals op het 
bewaarblad gecommuniceerd. Wanneer het fysieke 
onderwijs uitgesteld wordt zijn we echter genoodzaakt 
de rapporten en de daarbij behorende 
rapportgesprekken uit te stellen. U ontvangt hierover 
dan zo spoedig mogelijk bericht.  

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Bewaarblad-2020-2021-PDF-website.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Bewaarblad-2020-2021-PDF-website.pdf


 

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

 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 13 
januari. Hieronder vindt u een overzicht van de 
belangrijke data voor de komende periode (onder 
voorbehoud). 

 
 

Belangrijke data:  

 Woensdag 13 januari:   (digitale) adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8 

 Maandag 18 januari:   start fysiek onderwijs (onder voorbehoud) 

 Maandag 25 januari:   start afname LOVS-toetsen. Sluiten Ouderportaal. 

 Dinsdag 2 februari:   studiemiddag. ’s Middags alle kinderen vrij 

 Woensdag 10 februari:   rapportgespreken groep 1 t/m 7 

 Donderdag 11 februari:   rapporten mee naar huis 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie 

 Woensdag 10 maart:   Biddag 
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Ouderactiviteiten worden digitaal georganiseerd of 
vinden plaats op afspraak. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


