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We hebben in de persconferentie kunnen horen dat de basisscholen tot tenminste 25 

januari dicht blijven. We zagen deze verlenging al een klein beetje aankomen.  

De afgelopen week was de eerste week afstandsonderwijs. We zijn daar over het 

algemeen heel tevreden over, al zijn er ook punten ter verbetering.  

We zijn blij met de inzet van de ouders (verzorgers en soms opa’s en oma’s) om het 

onderwijs thuis vorm te geven, het is niet niks, het is soms heel zwaar. 

Ook bedanken we de ouders die met ons meedenken om de puntjes op de i te zetten. 

Hierbij moeten we goed rekening houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Elke dag reflecteren we op het onderwijs wat we hebben aangestuurd. We begrijpen dat 

het thuis soms heel lastig kan zijn om het onderwijs te geven; het is te moeilijk, te makkelijk, 

te veel of te weinig. We proberen hier zo goed mogelijk in te differentiëren, maar ook dit is 

een flinke uitdaging. 

We worden heel blij van de leuke berichtjes die we mogen ontvangen met foto’s van 

thuis, bemoedigende woorden en complimenten of een leuke opdracht. Dank daarvoor.  

 

Zwanger 

We hebben mooi nieuws te melden: Juf Marije en haar man Rick verwachten in juli een 

kindje. We wensen hen een voorspoedige zwangerschap toe!  

 

Plan van aanpak corona 

Vanaf maandag 18 januari gaan we het lespakket iets uitbreiden en zal er in groep 5 t/m 

8 van 8.30 uur tot 12.00 uur lesgegeven worden. We gaan Engels, aardrijkskunde en 

geschiedenis toevoegen aan het basispakket.   

Ook zal er in groep 3 en 4 vanaf maandag een wijziging zijn: Groep 3 krijgt les van 8.30 tot 

10.00 uur en groep 4 van 10.30 uur tot 12.00 uur.   

Ophaalmoment 

Op maandag 18 januari is er tussen 08.15 uur en 11.00 uur weer een ophaalmoment bij de 

school. We geven dan extra materiaal, werkboeken en de weekplanning op papier mee. 

Er is die morgen ook gewoon online les. Vrijdag ontvangt u de nieuwe planning voor 

volgende week per mail. 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.  

Er zijn veel kinderen die graag lezen. Op vrijdagmorgen tussen 8.30 uur en 11.00 uur kunt u 

voor kinderen uit groep 3 t/m 8 boeken ruilen bij het raam van het kantoor van juf Marina, 

aan de achterzijde van het gebouw. Madelon, ons ‘bieb-opperhoofd’, zal de boeken 

innemen en een ander boek uitzoeken. Zij kent alle boeken, dus u kunt ook iets bij haar 

bestellen of opvragen. De kleuters krijgen prentenboeken mee bij het lokaal. Omdat 

vrijdag nog ver weg is kunt u maandag ook een boek meevragen bij de 

groepsleerkracht. Op vrijdag is er veel meer keuze.  

Noodopvang 

Door het uitbreiden van de lesuren ziet de noodopvang er als volgt uit: 

 

Shift 1: 8.30 uur - 12.00 uur (wilt u zorgen dat uw kinderen op tijd zijn?)  

Shift 2: 12.00 uur - 14.00 uur  

 

Nieuw protocol 

Er is weer een nieuw protocol beschikbaar. In de bijlage stuur ik het u mee. Aangepast 

testbeleid kinderen tot en met 12 jaar: 

1. Hebben kinderen die gebruik maken van de noodopvang klachten die passend zijn bij 

COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen 

met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang.  

2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als: 

o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is 

van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is. 

o Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek. 

o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen 

hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten 

thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij 

laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat 

Wij verzoeken u dringend dat als een huisgenoot getest moet worden, om uw kind dan 

ook thuis te laten tot de uitslag er is.  

Groep 8 

Er is in de media gesproken om eindexamengroepen, zoals groep 8 weer naar school te 

laten komen. In het Zeeuwse bestuurdersoverleg is met alle scholen in Zeeland 

afgesproken om dit i.v.m. de kans op besmettingen niet te doen.  

 

Voorleesontbijt  

Op woensdag 20 januari staat de Veerse voorleesdag gepland. 

Het boek ‘Coco kan het!’ staat dit jaar centraal. Traditioneel komt 

er iemand voorlezen en genieten de kinderen van een ontbijt. Dit 

jaar zal dat vanuit huis verlopen. Ieder kind krijgt een stuk 

voorverpakt ontbijtkoek mee naar huis met de vraag of ze dit zo 

mooi mogelijk willen versieren. Ze mogen daar een foto van sturen 

naar hun juf of meester.  

 

Terwijl ze hun creatie oppeuzelen kunnen de kinderen van groep 1 

t/m 4 in hun pyjama genieten van het boek opgevoerd door 



meester Walter en ook een versie voorgelezen door de wethouder: 

Pieter Wisse. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan genieten van 

een verhaal van meester Walter: De Jongen, de Mol, de Vos en 

het Paard. 

Beide voordrachten zijn te vinden op een tegel in de MILOO 

omgeving.  

 

Rapport 

Het jaar loopt een beetje anders, maar toch gaan we op 2 februari 

elk kind een rapport meegeven. We hopen met elk kind op school 

een gesprekje te kunnen voeren over het rapport. Mochten de 

scholen nog dicht zijn, dan nodigen we alle kinderen stuk voor stuk 

uit om even voor het raam hun rapport af te halen en te luisteren 

naar de complimenten van hun juf of meester. Er is zo hard 

gewerkt, dat we heel trots zijn op alle kinderen! 

 

Cito Midden toetsen 

De Citotoetsen in groep 3 t/m 8 zullen later afgenomen worden en de uitslagen daarvan 

zijn deze keer niet in het rapport vermeld. We weten op dit moment nog niet wanneer 

deze afgenomen zullen worden.  

 

Gesprekken 

Ook nodigen we u uit voor het rapportgesprek. Van 20 t/m 27 januari staat de 

gespreksplanner open en kunt u intekenen. De gesprekken zijn tussen 3 en 11 februari. 

Uiteraard digitaal, u krijgt vooraf de link toegestuurd.   

 

Nieuwsbrief per mail 

We versturen alle informatie via Parro, maar we begrepen dat sommige ouders en 

verzorgers het ook fijn vinden de nieuwsbrief per mail te ontvangen. U kunt dit aangeven 

en dan krijgt u de nieuwsbrief ook per mail.  

 

Voor vragen mag u altijd mailen of bellen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 

 
          

 
 
 
 

 


