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Terugblik 2021 – vooruitblik 2022 

Een weekje eerder schoolsluiting kwam voor ons, nadat de besmettingsgraad op 

school duidelijk dalend was, als verrassing. Deze week is goed benut om in 

voorbereiding op verhuizing naar tijdelijke huisvestiging, al flink op te ruimen. Ook zijn 

diverse voorbereidingen, in twee versies, voor de start in januari getroffen. Hierover 

heeft u eerder deze week al informatie ontvangen. Een deel wordt hieronder 

nogmaals herhaald. 

Net als vorig jaar was 2021 nogmaals een jaar met vele Covid beperkingen. Bijzonder 

dank aan de ouderraad die door aldoor flexibel te zijn toch zoveel mogelijk door heeft 

kunnen laten gaan. Een Sint die bij kinderen langskwam, om, ook als je in quarantaine 

zat, een pakje te brengen. Het plotseling vervroegen van de kerstviering en niet te 

vergeten de schoolreis zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.  

Een aantal zaken kunnen / mogen nog steeds niet. U mag nog steeds niet de school 

in. Hierdoor kunt u alleen door foto’s, filmpjes van de leerkrachten meemaken van wat 

er op school gebeurt. Ook het organiseren van informatie over o.a. de IKC 

ontwikkeling kan niet fysiek plaatsvinden. Social Schools is een uitkomst en wordt goed 

gebruikt. Voor andere zaken zijn we nog steeds op zoek naar alternatieve werkwijzen.  

Al met al wordt er veel gevraagd van u, uw kinderen, onze medewerkers. Dank voor 

het begrip, geduld, meedenken dat helpt om het glas ‘halfvol te blijven zien’. 

2022 wordt zeker een heel bijzonder jaar. De planning om na de meivakantie ons 

gebouw te verlaten en te verhuizen naar een tijdelijke locatie staat nog steeds. Het 

verlaten van het gebouw zal niet zonder een bijzondere activiteit gaan plaatsvinden. 

Hierover volgt t.z.t. meer informatie.  

Hoe we gaan starten op 10 januari horen we, zoals is aangekondigd, op 3 januari. Wat 

er ook gebeurt, de eerste lessen zullen deze dag gaan starten! Hieronder nogmaals 

uitgewerkt hoe we gaan herstarten.  

Start januari fysiek? 

Starten we fysiek, dan willen vragen of de leerlingen vanaf groep 6 op zondag 9 

januari een thuistest doen. We vragen u om één van de uitgedeelde tests hiervoor te 

bewaren.  

 

 



 
 
 

Start januari online? 

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

groep 3, 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 uiterlijk 5 januari aangeven door een mail te sturen aan: 

pausjohannes@allente.nl  Wij weten hierdoor hoeveel Chromebooks er maandag 10 

januari opgehaald gaan worden. Deze Chromebooks kunnen maandag bij het 

ophalen van de lespakketjes na het tekenen van een bruikleenovereenkomst 

meegenomen worden.  

Weekprogramma voor kinderen van alle groepen (1 t/m 8), Chromebooks worden 

opgehaald op 10 januari door de ouders via het raam van de klas (i.v.m. tekenen 

bruikleenovereenkomst). Voor kleuters gaat dit via het raam van de speelzaal. Om de 

aantallen te spreiden is gekozen voor drie verschillende momenten op de 

achternamen van de kinderen en niet per klas zodat u in één route voor al uw 

kinderen de spullen kunt ophalen. Wilt u hiervoor zelf een tas meebrengen! 

• 8.30 uur: ophalen spullen achternamen A t/m J 

• 8.50 uur: ophalen spullen achternamen K t/m R 

• 9.10 uur: ophalen spullen achternamen S t/m Z  

10.15 uur: Start met online lessen gegeven vanuit de school vanaf groep 3.  

Programma online lessen en dagritme: 

- Starten met online lessen op 

maandag 10 januari vanaf 10.15 uur 

en vanaf dinsdag 11 januari vanaf 8.30 

uur 

- Leerkrachten doen dit vanuit de klas 

- 13.00 uur de dag wordt afgesloten 

met een gezamenlijke activiteit 

- Nakijken van werk doet de leerkracht 

met de kinderen of u ontvangt een 

antwoordblad met het verzoek het 

werk van uw kind mee na te kijken.  

- Leerkrachten zijn te contacten via de 

mail en beantwoorden tot 16.30 uur of 

anders de volgende dag. Om te 

zorgen voor eenduidigheid hebben 

we de optie om dit via Social Schools 

te doen laten uitschakelen.  

Noodopvang en 

Of noodopvang centraal aangemeld 

moet worden of dat u dat via school moet 

doen, is op dit moment nog niet bekend. 

Hierover communiceren we later.  
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Tot slot 

Wij, Ina, Myrna, Mirja, Mariska, 

Brenda, Esther, Kelly, Yvonne 

Komen, Simone, Joost, Sara, 

Marloes Zut, Sonja, Hester, 

Emma, Annabel, Rachel, Iris, 

Brigitte, Stephanie, Yvonne 

Klanker, Joke, Maarten, Eelkje, 

Karen, Metten, Nanda, Daisy, 

Annet, Caroline, Marloes Bruijn 

en Frans wensen u en uw gezin 

hele goede feestdagen, geluk 

en gezondheid toe in 2022. 

 

Wij hopen jullie en jullie kinderen weer heel snel welkom te kunnen heten in onze 

school.  

 

 

  

 


