
 

Crisisteam nieuws 

Vanuit het crisisteam kunt u vandaag nog een bericht tegemoet zien met meer 

algemene informatie, waaronder informatie over opvang. Wij sturen u voorafgaande 

aan die info deze nieuwsbrief vanuit school. 

 

Vanuit de school 

Vanwege de aankondiging welke we gisteren kregen onze deuren vanaf morgen 

weer te gaan sluiten, sturen we u dit vervroegde kerst, Covid vakantie bericht.  Een 

situatie waar niemand naar heeft uit zitten kijken, maar een die kijkend naar de cijfers 

terecht genomen lijkt te zijn. Helaas kon de kerstviering die voor donderdag gepland 

stond niet doorgaan dit jaar. Het is even niet anders. De kinderen hebben vandaag 

allemaal nog een kleine traktatie van de ouderraad ontvangen. Uw kinderen starten 

vandaag vanaf 14.00 uur vervroegd aan de kerstvakantie.  

De aangekondigde maatregelen vragen heel wat van uw kinderen en van ons 

volwassenen. Mooi om te zien dat iedereen er het beste van probeert te maken. 

Succes met omschakelen.  

Wij hebben besloten tijd te geven om aan de omschakeling te werken en de 

komende dagen geen online lessen te gaan verzorgen. De tijd gebruiken we om de 

lessen, welke online gegeven gaan worden, van 4 tot en met 15 januari voor te 

bereiden. Wat de omschakeling voor de komende drie dagen naar digitaal lesgeven 

vraagt van uw kinderen en leerkrachten vinden we niet in verhouding staan en niet 

passend bij deze tijd. In het vervolg van deze nieuwsbrief leest u meer over ons 

onderwijs vanaf 4 januari. 

Aanbod, wat en hoe? 

o Wat de kinderen gaan maken wordt per leerjaar afgestemd. 

o De wijze waarop kinderen aan het werk gaan kan verschillend zijn per groep, 

maar zal op een voor hen bekende wijze gedaan worden. 

o Alle boeken en middelen die nodig zijn, heeft uw kind vandaag mee naar huis 

gekregen. 

o Dit geldt ook voor het programma dat de kinderen die in de ‘atlasklas’ volgen op 

woensdag.  

o We gaan er in principe vanuit dat uw kind deelneemt aan het programma en 

het werk dat opgegeven wordt maakt. 

 

Communicatie 

o Social School is het medium waarop wij naar u toe berichten sturen. 

o De leerkrachten delen via een Social Schools bericht het weekprogramma 

voorafgaande aan de week.   



 
 
 

o Heeft u een vraag aan de leerkrachten willen we dat u gebruik maakt van mail 

en niet via een Social School bericht. 

o Medewerkers delen hun onlangs aangepaste mailadres via een Social Schools 

bericht met u.  

o Wilt u in het geval u een vraag of een berichtje heeft beide leerkrachten 

meenemen in dit bericht zodat zij beiden op de hoogte zijn van de mogelijke 

vragen.  

 

Chromebook gebruik 

Net als vorig jaar stellen we, alleen als het echt noodzakelijk is, voor leerlingen vanaf 

groep 4, een Chromebook voor thuisgebruik ter beschikking. Mocht uw kind deze 

nodig hebben, omdat u thuis onvoldoende digitale middelen ter beschikking heeft 

kunt u dat tot woensdagavond 18.00 uur aangeven door een mail te sturen aan: 

f.vandegevel@allente.nl Wij weten hierdoor hoeveel Chromebooks uit de kasten 

gehaald moeten worden.  

De Chromebooks kunnen donderdag 17 december worden opgehaald tussen 10:00 

en 12:00 uur na het terplekke tekenen van een bruikleenovereenkomst. 

Teamnieuws 

Annabel heeft fysiek afscheid genomen van haar klas vandaag omdat zij vanaf de 

28ste week met verlof moet vanwege Corona. Kelly Roos zal de lessen samen met 

Rachel gaan verzorgen. Details over de specifieke dagen volgen in januari. 

Tot slot 

Wij, Ina, Kelly, Hilde, Mirja Aranka, Sandra, Linda, Wineke, Yvonne Komen, Myrna, Joost, 

Jelle, Eelkje, Sara, Marloes Zut, Lotte, Sonja, Hester, Emma, Annabel, Rachel Stephanie, 

Yvonne Klanker, Simone, Marloes Bruijn, Joke, Ioana, Karen, Nanda, Annet, Brigitte, 

Merel, Metten, Maarten, Caroline, Stefan en Frans wensen u en uw gezin hele goede 

feestdagen, geluk en gezondheid toe in 2021. 

Wij hopen u snel weer in de school welkom te mogen heten. 

 

Weet dat als u vragen heeft over uw kind, het schoolwerk, de wijze waarop u mogelijk 

uw kind kunt helpen, wij bereid zijn u te helpen. 
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