Nieuwsbrief
17 december 2020

Beste ouders en verzorgers,
Helaas hebben we de school moeten sluiten. Hoewel dit erg vervelend is, voel ik binnen
het team de wil om dit opnieuw samen op te gaan pakken en het onderwijs aan uw
kinderen zo goed mogelijk door te laten gaan. Daar heb ik veel waardering voor!
In deze brief zal ik u infomeren over hoe we dit gaan aanpakken, vanaf maandag 4
januari, tot het moment waarop de scholen weer open gaan.
Het is heel vervelend voor iedereen dat de scholen dicht gaan. Van u, als ouders, wordt
weer veel gevraagd: uw kind opvangen, zorgen dat uw kind het huiswerk maakt… Ook
van uw kind wordt veel gevraagd: de scholen sluiten opeens en de kinderen kunnen de
komende 5 weken niet naar school…
Ik hoop dat het ons, net als tijdens de lock down in maart, weer zo goed lukt om het
onderwijs door te laten gaan en uw kind hier zo goed mogelijk doorheen te helpen. Dat
doen we samen!
Hieronder kunt u lezen wat wij als school zullen doen om dit mogelijk te maken. Deze
brief stuur ik u nu alvast, zodat u weet waar u aan toe bent. Vlak voor het opengaan
van de school, zal ik deze brief nogmaals versturen. Uiteraard zal ik u steeds op de
hoogte houden, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Ik wens u, ondanks alles, een fijne vakantie toe, met mooie kerstdagen en een
gelukkig 2021!
Namens het team van De Hoeve,
Philippe de Kort
Interim directeur
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Lessen en opdrachten
Vanaf maandag 4 januari zullen de leerkrachten weer elke dag instructiefilmpjes en
werk naar de kinderen sturen.
De focus van het onderwijs zal zich in eerste instantie richten op taal, spelling, lezen,
begrijpend lezen rekenen en schrijven. Misschien dat er ook instructies en opdrachten
volgen voor andere vakgebieden; dat zal per groep en per leerkracht kunnen
verschillen.
Het is belangrijk dat de kinderen de films bekijken en de opdrachten maken. Dat doen
de kinderen in MOO of met het materiaal dat ze thuis hebben. De
onderbouwleerkrachten werken met de wekelijkse ‘thuiswerkbrief. Daarin staat
beschreven wat de kinderen kunnen doen.
De ‘thuiswerkbrieven’ vindt u ook op de website op de onder-, midden- of
bovenbouwpagina onder het kopje Kinderen.
Na de vakantie zouden normaal gesproken de Cito-toetsen worden afgenomen. Die
stellen we nu even uit; in ieder geval tot na 1 februari, op advies van Cito.

Contact opnemen met de kinderen
De kinderen maken veel mee. Om ook daar aandacht aan te besteden, nemen de
leerkrachten ten minste één keer per week contact op met elk kind. Dat doen ze
middels beeldbellen, bijvoorbeeld via Teams. Ze gaan aan de kinderen vragen hoe het
met ze gaat en of ze de les goed begrepen hebben. Ook helpen ze als er nog uitleg
nodig is.
Net zoals bij de laatste oudergesprekken over het rapfolio, staat voor kinderen in de
midden- en bovenbouw de wekelijkse afspraak in Teams via MOO. Ouders van kinderen
in de onderbouw krijgen een e-maillink met de afspraak.
Kinderen (of ouders) kunnen ook zelf contact opnemen met de leerkrachten. Daarvoor
is in elke stamgroep een dagelijks vast contactmoment ingepland. Wilt u, of uw kind,
hier gebruik van maken, dan kan een gesprek aangevraagd worden via de bouwmail:
•
•
•
•

onderbouw@dehoeveschool.nl
middenbouw@dehoeveschool.nl
bovenbouw@dehoeveschool.nl
Of telefonisch via 033-2536093, en laat een terugbelverzoek achter.

De leerkracht zal dan een gesprek inplannen.
Het vaste contactmoment per groep is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Woelmuizen:
Lieveheersbeestjes:
Kikkers:
Wasberen:
Egels:
Bevers:
Dolfijnen:
Vlinders:
Pinguïns:
Flamingo’s:
Vossen:
Tijgers:
Panda’s:
Uilen:

10:00-11:00
13:00-14:00
09:00-10:00
15:30-16:30
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur (ma/di/woe) en 13:00-14:00 uur (do/vr)
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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Noodopvang
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de
basisschool. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als geen van de
ouders een cruciaal beroep heeft, dan kan hiervan helaas geen gebruik van worden
gemaakt.
U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via info@dehoeveschool.nl. Vermeld de naam
van uw kind, de groep waarin uw kind zit en alle dagen waarop de opvang nodig is.
Laat ook weten of u gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang
Een 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.

•

•

•

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen stuurt u dan een berichtje
naar info@dehoeveschool.nl.
Hartelijke groet,
Het team van de Hoeve
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