
 
Nieuwsbrief 10 –  7 januari 2021 

 

Samen op weg in 2021 
We hopen dat iedereen goed en gezond is gestart in 
2021.  
2021 is een jaar waarin meteen veel gevraagd wordt 
van jullie als ouders door het thuisonderwijs. Met 
veel waardering en respect kijken we daarna en 
willen we onze dank uitspreken. Soms laat de ICT ons 
in de steek, vanuit school of thuis, maar in de regel 
zijn wij tevreden hoe het nu loopt. We hebben elke 
dag contact met de leerlingen en de leerlingen van 
groep 3-8 krijgen elke dag instructie van de 
leerkracht.  
Volgende week dinsdagavond 12 janauri horen we hoe het vanaf 18 januari verder gaat: 
mogen we de school weer openen 18 januari of krijgt het thuisonderwijs een vervolg? 
We houden met allebei rekening en komen hierop terug in de volgende nieuwsbrief van 
donderdag 14 januari. Als er tips of tops zijn die we mee moeten nemen bij een eventuele 
verlenging van het thuisonderwijs dan horen we dat graag. Dit kan gemaild worden naar de 
directie tot en met dinsdagavond 12 januari (m.ribbers@keender.nl). 
 

Noodopvang 
Scholen moeten zelf de noodopvang regelen. Wij kiezen ervoor om dit op de eigen school te 
doen. Gezinnen waarbij alle twee ouders een cruciaal beroep hebben, kunnen een beroep 
doen op de noodopvang. Wanneer er bij een 2-oudergezin 1 van de ouders geen cruciaal 
beroep heeft, dan is het dringende advies om zelf opvang te regelen. We willen onze 
leerlingen van groep 3 t/m 8 elke morgen online onderwijs aanbieden en dat kan niet als er 
veel aanvraag is voor de noodopvang. Op de site van de overheid is de lijst van cruciale 
beroepen te vinden. 
Op de noodopvang volgen de leerlingen de lessen via TEAMS van de eigen leerkracht. De 
noodopvang vindt plaats onder schooltijd. 
De noodopvang kan aangegeven worden bij de directie: m.ribbers@keender.nl. Dit moet wel 
24 uur van tevoren gebeuren, in verband met de planning en de bezetting. 
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Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We wensen 
de volgende leerlingen toch een hele fijne verjaardag toe:  
Willen Ottink  9 januari 
Gijs Molenveld 13 januari 
Pip Lansink  16 januari 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  

 
Bericht van de GGD 
Hallo Ouders/Verzorger(s), 
Opvoeden; meestal gaat het goed maar soms… 
Kun jij ook wel eens je kind achter het behang plakken? Is je kind niet in beweging te krijgen? 
Soms blijf je botsen met je kind en voer je elke dag dezelfde strijd. 
Het kan dan fijn zijn om eens een keer met iemand te praten die jullie gezin niet zo goed 
kent en jullie net op een ander spoor kan zetten. 
Heb jij ook vragen over de opvoeding of gezondheid van je kind? Kijk op  
www.opvoeden.nl 
Leuk filmpje: https://youtu.be/91eQmuzh0gc 
Met vriendelijke groet, 
Maria Krabbenborg 
Jeugdverpleegkundige 
 

Bericht van de Sportfederatie Berkelland 
Vanaf volgende weer starten we met de SFB 
winterspelen. Per kern starten we een kernapp waarin 
we de activiteiten (denk aan voetbal, bootcamp, 
survival of andere leuke activiteiten die deelnemers in 
de app graag willen doen) promoten en waarin 
deelnemers zich per keer aan kunnen melden.  
 
Waar zullen we activiteiten gaan organiseren?  
Borculo - Pannakooi  
Eibergen - FC Eibergen 
Ruurlo - vv Ruurlo 
Beltrum - VIOS 
Neede - SC Neede 
Rekken - kunstgrasveldje 
 
Je kunt je via www.sjorssportief.nl aanmelden om in de kernapp(WhatsApp) toegevoegd te worden. 
Hierin zullen de SFB buurtsportcoaches een activiteit, dag en tijdstip voorstellen. Wil je meedoen? 
Dan stuur je een duimpje omhoog, zodat de SFB buurtsportcoach weet dat er genoeg animo is. 
Genoeg duimpjes? Dan gaat de activiteit door!  
Mocht je meer informatie willen over de SFB Winterspelen? Stuur dan een mailtje naar 
info@sportfederatieberkelland.nl  
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Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 
 

 

Data op een rij 
12 januari  Duidelijkheid over vervolg onderwijs vanaf 18 januari  
11 februari  Evaluatiedag eerste half jaar onderwijs – alle leerlingen vrij 
15 en 17 februari Online rapportgesprek tussen 15.00uur en 18.00uur 
18 februari  Alle leerlingen krijgen rapport mee naar huis 
19 februari  Carnaval? 
22-28 februari  Voorjaarsvakantie 
 

Bijlage 
- nvt 

 
 
 


