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Thuisonderwijs in de komende periode 
Zoals u weet blijven de scholen de komende weken nog gesloten. Dat betekent dat we het online 
onderwijs gaan voortzetten. We zien dat er ontzettend hard wordt gewerkt. Een aantal lesboeken 
zijn al uit. Daarom willen we voor de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 aanstaande vrijdag 22 januari 
een ophaalmoment op school organiseren. De leerlingen krijgen dan nieuwe materialen mee die ze 
in de komende weken nodig hebben. Omdat de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 vrijdagochtend 
op school zijn, kunnen zij niet reageren op vragen en zal het online contactmoment mogelijk 
vervallen.  
Hieronder ziet u op welke tijd u wordt verwacht. We zien graag dat één persoon uit een gezin de 
materialen komt halen. Neemt u een stevige tas mee?    
 
Ophaalmoment vrijdag 22 januari 2020 

  9.00 uur –    9.20 uur Uw achternaam begint met A t/m F 

  9.30 uur –    9.50 uur Uw achternaam begint met G t/m L 

10.00 uur – 10.20 uur Uw achternaam begint met M t/m R 

10.30 uur -  10.50 uur  Uw achternaam begint met S t/m Z 

 
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 plannen we op een andere dag een ophaalmoment in. De 
leerkrachten zullen u hierover informeren. 
   
Studiedag 2 februari 
In de schoolagenda staat een studiedag voor het team gepland op dinsdag 2 februari. Deze dag is aan 
het begin van het schooljaar al aan u kenbaar gemaakt. Het team heeft samen met het team van de 
Dr. Ariënsschool een werkdag die in het teken staat van het onderwijs in het nieuwe schooljaar op de 
fusieschool.  
Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
Er is op 2 februari aanstaande geen onderwijsaanbod én geen noodopvang.  
Heeft u hierover een vraag dan kunt u een mail sturen naar m.haverkate@keender.nl   
 
Vragenlijst  
Op basis van de ervaringen en de feedback die we in de vorige lockdown periode van u kregen 
hebben we het thuisonderwijs in deze tweede periode vorm gegeven.  
We zijn erg benieuwd hoe u het thuisonderwijs nu ervaart. Waar bent u tevreden over en waar liggen 
voor ons nog kansen. U kunt de vragenlijst invullen tot maandag 25 januari  door op onderstaande 
link te klikken. We hopen op een goede respons en geven u een terugkoppeling, zodra we de 
uitkomsten hebben geanalyseerd. U kunt niet meer reageren. 
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Noodopvang 
We zien de groep kinderen bij de noodopvang steeds groter worden. Er zijn dagen dat er meer dan 
dertig kinderen aanwezig zijn. Om de noodopvang goed te kunnen laten verlopen, doen we een 
beroep op de leerkrachten en de onderwijsassistenten. Gelukkig kunnen we ook gebruik maken van 
de inzet van onze stagiaires van de PABO en van het ROC. Wanneer de leerkrachten bij de 
noodopvang zijn, zijn zij niet beschikbaar voor de groep.  
We willen u nogmaals vragen om alleen gebruik te maken van de noodopvang wanneer er echt geen 
andere opvangmogelijkheden zijn. 
 
Oud Papier 
Aanstaande zaterdag halen enkele ouders uit groep 3A het oud papier op. Zet u het voor ons aan de 
straat? 


