Nieuwsbrief
13 januari 2021
Beste ouders en verzorgers,
Zonder enige twijfel heeft u gisteren de persconferentie gezien. Het kabinet verlengt de
lockdown met drie weken, maar basisscholen mogen misschien al eerder, namelijk op
25 januari, hun deuren openen. Dit laatste hangt af van het RIVM-onderzoek naar de
Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor kinderen.
In deze brief zal ik u uitleggen wat dit betekent voor het onderwijs aan uw kind en de
eventuele opvang van kinderen.
Laat ik echter beginnen met u te bedanken voor uw inzet bij het thuisonderwijs. We
merken dat ouders erg hun best doen om in deze lastige situatie het onderwijs zo goed
mogelijk te ondersteunen. Dat is erg fijn!
Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om het team te bedanken! Ik zie
dagelijks op school hoe het team zich inspant om het onderwijs goed vorm te geven.
Knap hoor! Het is leuk dan ook leuk om te horen dat verschillende ouders hierover
welverdiende complimenten hebben gemaakt aan het team.

Het onderwijs
Inhoudelijk zal er, ten opzichte van de huidige situatie,
weinig veranderen. Uw kind krijgt les via filmpjes en krijgt
werk dat gemaakt moet worden.
Nieuw is wel dat we gaan proberen ook wereldoriënterend
onderwijs toe te voegen. Bovendien zullen in de bovenbouw
live spellinginstructies gegeven gaan worden. En ook zullen
kinderen wellicht (en indien nodig) een extra instructie
krijgen van de leerkracht.
We zullen soms ook wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we contact houden
met de kinderen. Tot nu toe werd ieder kind door de leerkracht gebeld, bijvoorbeeld via
TEAMS. Dit willen we nu zowel individueel als in groepjes gaan doen, zodat de kinderen
ook elkaar ontmoeten en eventueel instructie kunnen krijgen. De leerkracht van uw
kind maakt hierin zelf keuzes, passend bij de groep en bij de individuele kinderen, en
zal dit zelf organiseren met de eigen stamgroep.

Vragenuurtje
Elke stamgroep heeft een vragenuurtje. De kinderen kunnen vragen
stellen aan de leerkracht via de chat van Teams, maar mogen natuurlijk
ook een mail sturen, waarna contact met het kind wordt opgenomen.
Ouders kunnen hun hulpvragen ook stellen via de mail. De leerkracht
neemt dan ook contact op met u.
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Materialen ophalen
Om goed te kunnen werken, heeft uw kind nog wat aanvullende materialen nodig. We
hopen dat we u en de kinderen hiermee nog beter kunnen ondersteunen in het geven
en volgen van thuisonderwijs. We willen u vragen de kinderen het werk van de
weektaak te laten maken en ze niet vooruit te laten werken.
Deze materialen kunnen per gezin opgehaald worden op maandag 18 januari en
dinsdag 19 januari, volgens onderstaand schema. We hebben dit schema op
achternaam gemaakt, zodat niet alle ouders tegelijkertijd op school komen, dus we
vragen u zich hieraan te houden. Het is de bedoeling dat één ouder, zonder kinderen,
de pakketjes ophaalt. U kunt via het middenbouwhek het plein oplopen en willen u
vragen om via het bovenbouwhek het plein weer te verlaten. We gaan ervan uit dat u
zelf de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht neemt.
De pakketjes liggen per bouw verspreid. Het is niet de bedoeling dat u bij het ophalen
van de materialen (inhoudelijke) vragen stelt. Voor al uw vragen stuurt u een e-mail
naar:
• onderbouw@dehoeveschool.nl
• middenbouw@dehoeveschool.nl
• bovenbouw@dehoeveschool.nl
• Of telefonisch via 033-2536093, en laat een terugbelverzoek achter.
Maandag 18 januari 2021
Achternaam letters
A – Ba t/m Bl
Bo t/m Bu
C–D-E
F–G–H
J–K
L–M–N
O–P–R
S–T–V
W–Z

Tijdzone
13.30 t/m
13.45 t/m
14.00 t/m
14.15 t/m
14.30 t/m
14.45 t/m
15.00 t/m
15.45 t/m
16.00 t/m

13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
16.00
16.15

Dinsdag 19 januari 2021
Achternaam letters
A – Ba t/m Bl
Bo t/m Bu
C–D-E
F–G–H
J–K
L–M–N
O–P–R
S–T–V
W–Z

Tijdzone
9.00 t/m 9.15
9.15 t/m 9.30
9.30 t/m 9.45
9.45 t/m 10.00
10.00 t/m 10.15
10.15 t/m 10.30
11.00 t/m 11.15
11.15 t/m 11.30
11.30 t/m 11.45
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Noodopvang
Vorige week stuurde ik u al een brief waarin ik uitlegde hoe we om zullen gaan met de
noodopvang. Het aantal kinderen in de noodopvang is op dit moment dusdanig groot
dat het steeds lastiger wordt de noodopvang goed – en vooral veilig- vorm te geven.
We begrijpen goed hoe belangrijk de noodopvang is: het zorgt ervoor dat ouders met
cruciale beroepen hun werkzaamheden goed uit kunnen voeren. Dat willen we graag in
stand houden. En juist daarom zullen we de regels voor toelating tot de opvang beter
(en strikt) gaan handhaven:
•

•

•

Ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, wordt in eerste instantie
gevraagd zelf voor opvang te zorgen. Mocht dat echt niet lukken, dan kunt u uw
kind aanmelden voor de noodopvang.
Ook als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om
de kinderen zelf op te vangen. Mocht dat echt niet lukken, dan kunt u uw kind
aanmelden voor de noodopvang.
Als geen van de ouders een cruciaal beroep heeft, dan kan van de opvang helaas
geen gebruik worden gemaakt.

Voor uw gemak heb ik de lijst van cruciale beroepen onderaan deze brief nog eens
opgenomen.
Als u (conform bovenstaande afspraken), vanaf maandag 18 januari, gebruik wilt
maken van de opvang, dan moet u uw kind opnieuw aanmelden. 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.
Nieuw hierbij is dat we u vragen een bewijs mee te sturen dat u werkt in een cruciaal
beroep. Een geschreven verklaring van uw leidinggevende is daarbij onvoldoende; u
moet echt laten zien dat u een cruciaal beroep heeft (denk bijvoorbeeld aan een
forméle werkgeversverklaring, een akte van benoeming of een ander formeel
document). Zonder meegestuurd bewijs, kan van de opvang helaas geen gebruik
gemaakt worden. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden.
Zoals ik in mijn vorige brief al uitlegde, begrijp ik dat dit voor u lastig kan zijn! We
doen dit echter om het onderwijs aan àlle kinderen van de Hoeve goed te laten
plaatsvinden en daarbij ieders veiligheid zo goed mogelijk te bewaken.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje
naar info@dehoeveschool.nl.
Namens het team,
Philippe de Kort
Interim directeur
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Een lijst van cruciale beroepen
Voor een overzicht van cruciale beroepen zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/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.
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