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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de tweede lockdown, schoolmaatschappelijk werk, de website, waardering, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
Tweede lockdown
Maandagavond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf
woensdag 16 december hun deuren moeten sluiten en op online onderwijs
moeten overstappen.
Dinsdag hebben de groepsleerkrachten in alle rust afscheid van de kinderen
genomen. Er is aandacht geweest voor elkaar en ruimte voor gesprek. Ook hebben we de kinderen alvast voorbereid op de periode na de kerstvakantie.

Deze tweede lockdown en de overstap naar digitaal onderwijs zal vragen om
een goede voorbereiding op de periode na de kerstvakantie. Vanaf vandaag
zullen de leerkrachten de tijd gebruiken om het online onderwijs alvast uit te
werken. Ofwel uw kind(eren) zijn vanaf deze dag, woensdag 16 december vrij.
Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen
Er wordt ook nu weer voorzien in noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders
de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Als het niet lukt zelf opvang te
regelen, kunt u uw kind(eren) toch naar de noodopvang brengen. Voor meer
informatie over de noodopvang en een overzicht van de cruciale beroepen,
verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:
•
Meer informatie over de noodopvang | Rijksoverheid.nl
•
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Noodopvang vóór de kerstvakantie
Vóór de kerstvakantie wordt de noodopvang geregeld bij ons op school tijdens
de reguliere schooltijden, van 08.30 uur tot einde schooltijd. Om uw kind(eren)
daarvoor aan te melden, stuurt u een mail naar vliegerdt@primovpr.nl
Na schooltijd kunnen ouders met een cruciaal beroep die een opvangcontract
hebben met de kinderopvang, gebruik maken van de BSO-noodopvang. De
aanmelding hiervoor dient apart met hen te worden afgestemd. De Bonte Vlinder is te bereiken op 0181-459252.
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Noodopvang ná de kerstvakantie
U heeft over de noodopvang van 4 januari t/m 15 januari bericht ontvangen
via Parro. In dit bericht treft u een link naar een aanmeldformulier. We verzoeken u het formulier spoedig, maar uiterlijk voor de Kerst in te vullen.
Opstarten nieuwe schooljaar, kinderen op maandag 4 januari vrij
Maandag 4 januari 2021 zal in het teken staan van het opstarten van de
school, het uitdelen van de lesstof en eventueel daarvoor benodigde materialen. Dit betekent dat alle kinderen op maandag 4 januari nog vrij zijn.
Vanaf dinsdag 5 januari is de school overgeschakeld naar digitaal onderwijs.
We zijn maandagavond direct na de toespraak van Rutte iets te voorbarig
geweest in onze berichtgeving. We spraken over starten op 4 januari! Gestuurd door onze drang het zo goed mogelijk te willen regelen voor de kinderen, hadden we geen rekening gehouden met bovenschoolse afspraken.
Alle scholen beginnen op dinsdag met afstandsonderwijs. Excuses voor de
verwarring, maar ook wij beginnen dus met onze lessen op dinsdag de 5e.
Schoolmaatschappelijk werk
Dit artikel hebben we ook in de vorige nieuwsbrief geplaatst, maar toen zijn
de adresgegevens van Lisette niet geplaatst. Vandaag een nieuwe poging!
Er verandert een en ander met betrekking tot maatschappelijk werk bij ons
op school. Iris Imhof heeft een andere functie binnen Kwadraad aanvaard en
Lisette Janse neemt haar taak over. Hieronder stelt ze zich voor.
Ook dit schooljaar is er schoolmaatschappelijk werk op uw school.
Mijn naam is Lisette Janse en ik zal met enige regelmaat aanwezig zijn op De
Vliegerdt.
Ik neem de werkzaamheden over van mijn collega, Iris Imhof.

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders/verzorgers en leerlingen met adviezen, gesprekken en/of doorverwijzing. Met welke vragen kunt
u bij mij terecht:
•
•
•
•
•
•

Gedragsverandering bij uw kind.
Veranderingen in uw gezin.
Opgroeien met zusje, broertje en/of nieuwe gezinsleden.
Wegwijs worden in een wirwar van instanties.
Waar vind je trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen.
En uw overige vragen over het welzijn van uw kind.

Wilt u eens verder praten over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u mij
bellen of mailen.
Een andere mogelijkheid is dat u via de leerkracht of de intern begeleider
een afspraak met mij maakt.
Graag tot ziens!
Lisette Janse
Schoolmaatschappelijk werk
Tel: 0638294109
Email: l.janse@kwadraad.nl
Website
De website is zo goed als gereed om online te gaan. Het enige wat moet gebeuren is het verhuizen van de domeinnaam. Wie weet gaat dat voorspoedig
en kunnen we het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe website! We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2020-2021 nieuwsbrief 5
Waardering
Op weg naar de feestdagen moeten we constateren dat het voorlopig geen
gewoon schooljaar is. We merken dat deze coronacrisis van iedereen veel
vraagt. We zien dat de leerkrachten begrip hebben voor de gevolgen in de
thuissituatie van ouders en leerlingen. Net zoals u begrip heeft voor de gevolgen bij ons op school.
Samen wordt er naar elkaar omgekeken. En dat is juist in deze tijd zo belangrijk om ons hier doorheen te kunnen slaan. Daarnaast zetten we met het
team alles op alles om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Er
is veel waardering voor de inzet en flexibiliteit en wij willen iedereen die hieraan een bijdrage levert enorm bedanken!
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft
met ziekte van naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor
uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle.
Aanwezigheid directeur
De directeur is de komende tijd niet op school aanwezig. Voor vragen kunt u
hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 januari 2021.
Het team van De Vliegerdt wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
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Agenda:



16-12 Schoolsluiting tot 19 januari



18-12 Nieuwsbrief 5 (verschijnt de 16e)



04-01 Start 2021.



05-01 Start afstandsonderwijs



12-01 Persconferentie en hoe verder



15-01 Vermoedelijk laatste dag schoolsluiting



18-01 Studiedag (alle kinderen vrij)



29-01 Nieuwsbrief 6

