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We zitten met elkaar in een bijzondere periode. Allereerst hopen we dat iedereen om u 

heen gezond is en blijft. We hebben gisteravond te horen gekregen dat de school vanaf 

morgen dicht moet tot in ieder geval 18 januari.  

 

Luizen 

Graag wil ik u wijzen op het volgende: Er zijn bij ons op school kinderen met luizen 

geconstateerd. Daarom hebben we de luizentassen, gymspullen en pantoffels 

meegegeven met de vraag of ze een lekkere wasbeurt kunnen krijgen. Daarnaast vragen 

we u om deze periode extra veel te kammen en goed te kijken of er geen eitjes of luizen 

zitten.  

 

 

Plan van aanpak corona 

We beginnen vanaf morgen met de PrimasKerstLeesDagen op afstand: woensdag 16, 

donderdag 17, vrijdag 18 december en maandag 4 januari (in de kerstvakantie doorlezen 

mag natuurlijk maar hoeft niet...). De kinderen hebben hiervoor vandaag boeken, 

formulieren of voorleestassen mee naar huis gekregen. Deze vier dagen staan in het teken 

van lezen. 

 

 



Vanaf dinsdag 5 januari zullen de online lessen van start gaan. Er komt in iedere groep 

een basispakket dat moet en een keuzepakket wat mag. We adviseren het basispakket ’s 

morgens tussen half 9 en 11.15 uur te maken, omdat dan de leerkracht bereikbaar is en 

het keuzepakket voor de middag te bewaren. Alle kinderen van de school kunnen online 

inloggen via MILOO. U krijgt hier informatie over van de leerkracht. Voor de kleuters zullen 

er per week twee online les momenten gepland worden, dan kunnen kinderen inloggen 

en worden er online gezamenlijk activiteiten aangeboden en tweemaal per week zal er 

een filmpje online komen. Verder krijgen zij ook materiaal mee om thuis mee te spelen en 

werken. Ook zal er in de MILOO-omgeving uitdaging voor hen te vinden zijn. 

Groep 3 zal dagelijks van 8.30 uur tot 9.30 uur online live les krijgen om woord- en 

leesoefeningen te doen. Daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag en blijft de leerkracht 

online bereikbaar voor ondersteuning.  

Groep 4 t/m 8 zal online inloggen en gaan werken vanuit Snappet. Elke dag zijn de 

leerkrachten tussen 9.00 uur (groep 4 vanaf 9.30 uur) en 11.15 uur online beschikbaar. Ze 

zullen dan live les geven en er is tijd voor vragen. Deze groepen zullen dus online hun 

leerstof maken. De communicatie verloopt via Microsoft Teams.  

Kinderen uit de Pittige Primas Klas krijgen extra materiaal van juf Marije.  

De leerkrachten zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur bereikbaar voor vragen en 

begeleiding via Parro of Teams.  

 

Ophaalmoment 

Op maandag 4 januari is er tussen 08.00 uur en 11.00 uur een ophaalmoment bij de 

school. We vragen u de looproute buitenom de school te volgen en bij het lokaal van uw 

kind op het raam te tikken. De route loopt vanaf het kleuterlokaal, om de school heen, 

langs de gymzaal terug. U krijgt dan de materialen om thuis te werken. Deze zijn voor 5 

t/m 11 januari. Op maandag 11 januari zal er weer een ophaalmoment zijn voor de lesstof 

van 12 t/m 18 januari. Boeken die uit zijn kunt u dan ook inleveren en desgewenst krijgt u 

nieuwe boeken mee van de leerkracht.  

Groep 7 en 8 krijgen hun Chromebooks mee naar huis om te werken. Ouders krijgen 

hiervoor een bruikleenovereenkomst. Heeft u thuis een tekort aan devices om goed 

onderwijs te kunnen volgen, kunt u contact opnemen met juf Marina.  

 

 

Noodopvang 
De regels: 

 

• De noodopvang voor de kinderen van ouder(s) met een vitaal beroep is de 

verantwoordelijkheid van de organisatie die voor dat dagdeel sowieso aan de lat 

stond. Onder schooltijden regelt de school deze opvang, buiten schooltijden en in 

vakanties doet de kinderopvang dat, mits ouders al een contract bij hen hebben. 

 

Wat betekent dit voor ons: 

 

Wanneer u gebruik moet maken van de noodopvang, omdat u een vitaal beroep heeft 

en het anders niet kunt oplossen, zijn de kinderen welkom. We werken met twee shifts:  



8.30-11.15 uur en 11.15-14.00 uur. De eerste shift staat in het teken van onderwijs. De 

kinderen volgen in de klas de lessen en maken het huiswerk. De tweede shift betreft 

spelen. Als u de hele dag opvang nodig heeft, volgen de kinderen dus twee shifts. 

Tussendoor brengen of halen buitenom de aangegeven shifttijden heeft niet onze 

voorkeur. We vragen u voor de kleine pauze en de lunchpauze zelf eten mee te geven.  

 

Heeft u noodopvang nodig kunt u (bij voorkeur via Parro) contact opnemen met juf 

Marina. 

 

Zoals Rutte benoemde hebben we ook aandacht voor zogenoemde zorgleerlingen.  

 

De uren buitenom de schooltijden worden verzorgd door Kinderopvang Walcheren. U 

wordt verzocht met hen contact op te nemen voor noodopvang.  

 

Voor vragen mag u natuurlijk altijd mailen of een bericht sturen via Parro.  

 

Mede namens team ’t Paalhoofd wensen we u veel gezondheid toe en wensen we 

iedereen die getroffen is door de coronamaatregelen veel sterkte. 

Daarnaast hopen we dat u fijne feestdagen heeft en wensen we u alle goeds voor 2021! 

 

Hartelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 
 

 

 


