
 

Nieuwsbrief 10                                                              Dinsdag 15 december 2020 

 
Kerstviering 
Vandaag hebben de kinderen van groep 6 de kerstmusical ‘Geen stille nacht!’ opgevoerd. We hebben 
genoten van het prachtige verhaal en de mooie kostuums, maar vooral van alle musicalsterren van 
groep 6 die een fantastisch optreden hebben verzorgd voor de kinderen van de school. De musical is 
opgenomen, zodat de ouders van de kinderen uit groep 6 thuis nog kunnen nagenieten. We 
proberen de opnamen zo snel mogelijk met de ouders van groep 6 te delen. 
Tussen de middag hebben alle groepen een patatje gegeten met een aantal snacks. Aangeboden 
door de Ouderraad en de wijkraad Zienesch – Wolferink. Gelukkig hebben we nog een ouder van de 
OR kunnen vinden die voor de kinderen met een allergie ovenfrietjes heeft gebakken. Dankjewel 
voor zoveel flexibiliteit. We hebben er samen voor kunnen zorgen dat we toch nog een fijne 
afsluiting hadden van een heel bijzonder kalenderjaar.  
 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Online onderwijs 
Aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag begint voor de kinderen de kerstvakantie. Er wordt 
geen online onderwijs aangeboden. De leerkrachten gebruiken deze dagen om voorbereidingen te 
treffen voor het thuisonderwijs. Op maandag 4 januari start het online onderwijs.  
 
Tablets 
In de vorige lockdown hebben een aantal kinderen gebruik gemaakt van de tablets van school. Deze 
mogelijkheid bieden wij nu weer. Wanneer uw kind geen tablet of ander device thuis heeft mag u 
een mail sturen naar m.haverkate@keender.nl. Wij inventariseren hoeveel vraag er is en zullen de 
beschikbare tablets zo eerlijk mogelijk verdelen. De tablets worden nu gebruiksklaar gemaakt en 
kunnen vrijdag worden opgehaald. Daarover krijgt u bericht.  
Na de vorige lockdown hebben we helaas niet alle oplaadkabels en adapters terug gekregen. 
Wanneer u vrijdag een tablet van school ontvangt, vraag ik u een formulier voor ontvangst te 
tekenen.   
 
Thuisonderwijs 
Vanmiddag hebben de meeste kinderen een tas met o.a. werkboeken, boeken en schriften mee naar 
huis gekregen. Alle kinderen hebben een briefje mee met inlogcodes die nodig zijn om na de 
kerstvakantie te kunnen werken. Bewaart u dit briefje goed.  
(Bent u de inlogcodes kwijt, stuurt u dan een mail naar de groepsleerkracht van uw kind).    
 
Vanaf maandag 4 januari verzorgen wij online onderwijs.  
De kinderen krijgen aan het eind van de vakantie een weektaak van de leerkracht, waarop de 
thuiswerkopdrachten staan. In de Teamsgroep van uw kind worden instructiefilmpjes per dag 
klaargezet. Kinderen kunnen dan zelf plannen wanneer ze deze filmpjes bekijken en de daarbij 
behorende opdrachten maken.  
In de weektaak geven de leerkrachten aan welke kinderen worden uitgenodigd voor een 
contactmoment via Teams met de leerkracht.  
 
Handleidingen Teams en Snappet 
In de bijlage vindt u de handleiding over het gebruik van Teams. De groepen 4 t/m 8 zullen deels 
gaan werken via Snappet. Ook hiervoor vindt u een handleiding in de bijlage.  
Helaas hebben we in de vorige lockdown ervaren dat er misbruik is gemaakt van de chatfunctie in 
Teams. We vragen er u er op toe te zien dat de kinderen de chatfunctie in Teams op een goede 
manier gebruiken. In de bovenbouwgroepen hebben we de onderstaande gedragsregels op social 
media met de kinderen besproken.  
 

 

mailto:m.haverkate@keender.nl


Bereikbaarheid van de leerkrachten 
De leerkrachten zijn op hun werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 14.15 uur. Wanneer 
kinderen/ouders vragen hebben kunnen ze die aan de leerkracht stellen via de chat en/of mail. De 
leerkracht neemt dan zelf contact op met het kind/ouder wanneer het lukt. We willen u vragen niet 
zelf te bellen met de leerkracht. 
Na 14.15 uur bereiden de leerkrachten hun lessen voor, nemen ze deel aan teamoverleggen en 
plannen zij afspraken in.  
 
Noodopvang  
Op school wordt noodopvang georganiseerd voor ouders die werken in de vitale beroepen.  
De opvang is op school vanaf 8.00 uur tot 14.15 uur. Wanneer uw kind naar de noodopvang komt 
neemt het zijn/haar schoolwerk mee. Denkt u ook aan de inlogcodes! We geven geen onderwijs, 
maar zullen de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van de weektaak.  
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het dringende verzoek om zoveel 
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 
Heeft u na de kerstvakantie noodopvang nodig onder schooltijd, wilt u dan het liefst 24 uur van te 
voren een mail sturen naar m.haverkate@keender.nl  

- Check of u (beiden) valt onder een vitaal beroep  
- Mail voor wie er opvang nodig is en wanneer  
- Zet in het onderwerp “opvang”  

Op de dagen dat de leerkrachten ingezet worden voor de noodopvang zijn zij niet bereikbaar en 
geven zij geen online onderwijs.    
 
Van de webmaster 

Op de website zijn de notulen van de MR vergadering van november 2020 geplaatst. U leest ze hier. 

Verder kunt u hier het jaarverslag 2019-2020 van de MR  lezen. 

Foto’s van de kerstmusical vindt u hier.  

Ook vindt u  er binnenkort  nog een korte video van de musical. 

Wens  
Namens alle collega’s van Bs Holthuizen wens ik u, ondanks de beperkende maatregelen heel fijne 
Kerstdagen toe. Alle goeds en vooral veel gezondheid voor het nieuwe jaar.   
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Lijst van cruciale beroepen  

 Personeel werkzaam in vitale processen.  

 Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van 
medicijnen en medische hulpmiddelen.  

 Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, 
opvang van kinderen en examens.  

 Openbaar vervoer.  

 Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, 
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze 
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld 
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.  

 Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.  

 Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis 

 Kinderopvang. 

 Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.  

 Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):  

 Meldkamerprocessen  

 Brandweerzorg  

 Ambulancezorg  

 GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)  

 Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s  

 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), 
bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, 
justitiële inrichtingen en forensische klinieken.  

 Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, 
toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen 

 


