
 
Nieuwsbrief 11 –  14 januari 2021 

 

Welkom Liv en Boaz 
De komende weken gaan Liv en Boaz wennen in groep 1,2 (thuis en op school hopen we).  In 
februari en maart worden ze vier jaar en zullen we ze elke dag zien. We wensen Liv, Boaz en 
de gezinnen een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school.  
 

Samen naar de eindstreep  
Dat zijn de woorden die Mark Rutte dinsdagavond 
sprak. Helaas mogen we op zijn vroegst 25 januari 
onze deuren weer openen. De komende week 
(weken) geven we dus nog “samen” onderwijs. Wij 
zijn trots op alle leerlingen, ouders en leerkrachten 
die dit samen mogelijk maken. Samen staan we sterk! 
Vanuit de reacties van leerlingen en ouders hebben 
we besloten om de opgezette structuur door te 
zetten. Alle geledingen geven aan het prettig te 
vinden elkaar dagelijks te zien, de morgen gevuld is 
met een vaste structuur en er vragen gesteld kunnen 
worden tijdens de lessen.  
 

Ophalen materialen thuisonderwijs 
Alle groepen hebben morgen (vrijdag) materiaal klaar liggen voor de volgende periode 
thuisonderwijs. Deze kunnen opgehaald worden tussen 8.15uur en 14.15uur. Van elk gezin 
mag 1 persoon naar binnen.  

• Groep 1-2: de tas hangt aan de kapstok van groep 1-2. 

• Groep 3-8: de tas ligt in de speelzaal, per groep. 

• Tevens kunnen biebboeken geruild worden en lege schriften gepakt worden in de 
gang. 

I.v.m. zo min mogelijk besmettingsgevaar werken we met een vaste looproute en mag hier 
niet van afgeweken worden: ingang voorkant – via kleuterlokaal naar de speelzaal – via de 
speelzaal naar de gang/keuken – via de uitgang BSO/Peuterclub naar buiten. Deze route zal 
ook op de grond aangegeven zijn met pijlen. 



 

Toetsen, rapport en gesprekken 
In het team en in het Directeurenberaad Keender hebben we gesproken over de 
aankomende toetsen en het rapport/de gesprekken. Het onderwijs ziet er anders uit. 
Ondanks dat is het belangrijk om de leergroei te monitoren. Vanuit de resultaten kunnen wij 
zien welke stof sneller aangeboden kan worden in een groep en welke stof nog extra 
aangeboden moet worden. De volgende afspraken hebben we gemaakt: 

• Als de leerlingen weer op school zijn, gaan wij na 1,5 week bekijken of de groep 
“toetsklaar” is. Dan pas zal er gestart worden met toetsen. 

• Daardoor zullen de rapporten en de gesprekken van februari naar maart worden 
doorgeschoven. Zo gauw we weten wanneer we weer open mogen, krijgen jullie de 
data van de gesprekken. 

• Alle leerlingen van groep 8 krijgen altijd voor 1 maart een definitief eindadvies. Dit 
staat in de wet en hier mag niet van worden afgeweken, ook als toetsen niet door 
gaan in februari. Als school geef je een eindadvies op basis van 8 jaar onderwijs en 
hangt het niet af van één toets moment. Minister Slob geeft daarbij nu aan om bij 
twijfel het hoogste advies aan te houden. Dat gaan wij doen. Ouders en leerlingen 
van groep 8 krijgen hierover nog nadere informatie. 

 

Juf Leonie 
Lieve kinderen en ouders, 
Zoals een aantal van jullie misschien al gemerkt hebben ben ik momenteel 
minder aanwezig tijdens de online momenten. Helaas moet ik vanwege mijn 
zwangerschap even een stapje terug doen en het wat rustiger aan doen. 
Hierdoor zal ik de komende tijd vervangende werkzaamheden uitvoeren vanuit 
huis. 
Daarnaast heeft het RIVM in verband met het heersende coronavirus een 
maatregel opgesteld dat je vanaf 28 weken zwangerschap niet meer op de groep 
mag werken (4 t/m 12 jaar). Ook dit zal ervoor zorgen dat mijn werkzaamheden 
er na 25 januari anders uitzien.  Wel hoop ik jullie allemaal na de lock down nog 

even te kunnen zien, uiteraard op afstand      !  
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust! 
Groeten, Juf Leonie 

 
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. 

mailto:m.ribbers@keender.nl


 

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:  
Pip Lansink  16 januari 
Rick Vogt  23 januari 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 
 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 
 

 

Data op een rij 
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 
 
 
 


