Vervolg Lockdown 2
13-01-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagavond hoorden we van minister-president Rutte dat de lockdown met drie weken wordt verlengd.
Tevens heeft hij aangegeven dat er nog een OMT-advies volgt over de effecten van de Britse variant van het
coronavirus op kinderen. Mede aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk (naar verwachting
begin volgende week) of het veilig is om het basisonderwijs en de kinderopvang al vanaf 25 januari te
heropenen.
Dit betekent dat de Flint in ieder geval tot en met vrijdag 22 januari dicht is en dat er in die periode onderwijs
op afstand wordt aangeboden. De groepsleerkrachten van de groep van uw kind(eren) zullen u informeren
over de starttijden en het lesprogramma.

Opvang
Natuurlijk zorgen we ervoor dat de opvang van leerlingen waarvan één van ouders een cruciaal beroep heeft,
doorgezet wordt. We willen ouders daarbij verzoeken om, als één ouder van het gezin een cruciaal beroep
heeft, te proberen om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen en er alleen gebruik van te maken als
dat écht niet anders kan.
We zien dat we tegen onze grenzen aanlopen voor wat betreft de organisatie en vooral de bemanning van de
opvang. Fijn als het ons ook de komende tijd lukt om dit samen op te lossen, waarbij een ieder doet wat
mogelijk is.
Ouders die al gebruik van maken van de opvang, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Indien er dagen
zijn waarbij er geen opvang nodig is volgende week, dan horen we dat nog wel graag via de groepsleerkracht!

Lezen is belangrijk
Zoals u weet, is lezen ontzettend belangrijk. Vandaar dat we ook tijdens het onderwijs op afstand willen dat
onze leerlingen iedere dag minimaal 30 minuten lezen. Het kan zijn dat je thuis weinig boeken hebt of dat je
alles al eens gelezen hebt. Dan kun je naar de bibliotheek, maar daar moet je eerst online reserveren… Niet
handig, dus we hebben een oplossing! Uw kind kan een boek lenen van school!
Dus, heb je geen (leuk) leesboek thuis? Dan kunnen leerlingen van groep 4 t/m 8 op donderdag 13-01 of
vrijdag 14-01 op het leerplein van groep 5/8 een boek komen uitzoeken. Er zijn boeken van school en er zijn
in totaal zo’n 150 boeken vanuit de bibliotheek geregeld om uit te lenen! De keuze is reuze!
Ophaaltijden op donderdag (13-01) of vrijdag (14-01)
Tijden
Groepen
14.00 – 14.20
Groepen 4a, 5a, 7a en 8a
14.20 – 14.40
Groepen 4b, 6a, 8b
14.40 – 15.00
Groepen 4c, 5b, 6b, 7b
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Natuurlijk moeten deze boeken later weer netjes ingeleverd worden. We houden daarom bij, wie wat leent.
De leerlingen van de groepen 3 krijgen van hun eigen groepsleerkracht leesboeken mee.
We gaan met elkaar ons best weer doen de komende tijd. We hopen u zo goed mogelijk te hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de
groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team,
Rogier Stappers
Nancy Stegeman
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Mochten er nog vragen zijn, neem dan via mail contact op met de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team,
Rogier Stappers
Nancy Stegeman
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