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NOODOPVANG  
Vanuit de politiek is aangegeven dat wij als school 
noodopvang moeten bieden. Ook moeten wij   
afstandsonderwijs verzorgen. De afgelopen drie weken 
hebben wij dit kunnen doen. De combinatie van 
noodopvang en afstandsonderwijs wordt steeds 
moeilijker om te realiseren. Wij hebben de afgelopen 
weken talloze noodmaatregelen moeten nemen om dit 
rond te kunnen krijgen. 
Om de noodopvang op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen organiseren hebben wij besloten om 
hier meer sturing aan te geven. Wij hebben van de 
week contact opgenomen met vooral de ouders die 
meer dan drie dagen in de week gebruik maken van de 
noodopvang.  
In deze precaire situatie is het van belang dat wij zoveel 
mogelijk samenwerken en de opvang van de kinderen 
delen. Wij verwachten dan ook van ouders dat zij 
zoveel mogelijk hun kinderen thuis opvangen. Wij zijn 
ons er terdege van bewust dat thuiswerken en 
daarnaast kinderen te moeten begeleiden zwaar is. 
Echter wil ik u meegeven dat de meeste leerkrachten 
hier ook tegenaan lopen (noodopvang, 
afstandsonderwijs en daarnaast ook hun eigen 
thuissituatie). 
Als school doen wij er alles aan om deze situatie voor 
iedereen werkbaar te maken én te houden.  

Wij zijn ervan overtuigd, mits er in mogelijkheden 
gedacht wordt, dat wij samen deze situatie de baas 
kunnen zijn.  

Wij hopen op uw samenwerking én begrip.  

 

RAPPORTEN/RAPPORTGESPREKKEN 
In de kalender staat dat het 1e rapport 5 februari zal 

worden meegegeven. Dit zal waarschijnlijk 2 weken 

later worden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJZIGING KALENDER 
ROOSTERVRIJ/STUDIEDAG 
De roostervrije ochtend van 3 februari komt te 
vervallen. Deze ochtend wordt een lesdag en er zal dan 
ook noodopvang zijn. Dit geldt ook voor vrijdagmiddag 
19 februari.  
 

 
HALEN/BRENGEN NOODOPVANG 
KLEUTERS 
Het rooster/lokalen komende week: 
Maandag juf Ellen groep 1/2C (tegenover Albabos) 
Dinsdag juf Femke groep 1/2A (kleine plein) 
Woensdag juf Ellen 1/2C (tegenover Albabos) 
Donderdag juf Diana 1/2A (kleine plein) 
Vrijdag juf Claudia 1/2B (hoeklokaal bij grote plein) 
 
Maandag kan er door de andere ouders tussen 9.00-
10.00 uur werk opgehaald worden bij juf Ellen 1/2C. 
Iedere dag Teams 10.30 uur.  
 

 
TIPS TIJDENS DE LOCKDOWN 
 
SPEURTOCHT BARON VOS 
Gelukkig mag je ook nog lekker een wandeling maken 
buiten. Jonge kinderen vallen niet onder de regel van 
maximaal twee personen buiten, dus als gezin met 
kleine kinderen kun je nog wel naar een rustig bos of 
natuurgebied! Wat dacht je bijvoorbeeld van deze coole 
speurtocht met Baron Vos van Stad & Natuur in 
Almere? Trek een lekkere warme jas en schoenen aan 
en waai buiten heerlijk uit. Kijk voor meer van onze 
favoriete natuurgebieden in Flevoland bij 
de Eropuitpagina Natuur!  

 
Naar buiten gaan wordt ook nog leuker met de 
buitenspeeltips van OERRR. Op hun website 
verzamelen zij allerlei leuke activiteiten die je buiten 
kunt doen. Broodjes roosteren, schors tekenen en 
vogelvoer in de vorm van een tosti maken: voor 
iedereen heeft OERRR wel inspiratie! 

 
KNUTSELEN MET BISON KIDS 
Bison kids heeft allerlei filmpjes gemaakt, waarbij zijn 
creatieve knutsels laten zien. Deze maak je heel 
makkelijk met materialen die je al in huis hebt. Wat 
dacht je van een eigen spaardier of een coole robot van 
blikken? Bekijk de filmpjes voor inspiratie, want hierbij 
zijn de kids weer even zoet! 

 

Agenda: 
 

25 t/m 29 januari: thuisonderwijs 

1 t/m 5 februari: thuisonderwijs 

Roostervrije dag 3 febr. Vervalt is een lesdag 

Roostervrije middag 19 febr. Vervalt is een lesdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Stad-en-Natuur/speurtocht-baron-vos-kerstvakantie-2020-ua-/woensdag-16-december-2020
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit/Natuur
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Natuurmonumenten/corona-lockdown-buitenspeeltips-oerrr%C2%A0
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/thuis-knutselen-met-bison-kids-diy-lockdown-kerstvakantie


Op de site van 
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Blog/printables-
thuis-inspiratie-kinderen staan leuke Kidsproof  
printables die je heel makkelijk thuis kunt gebruiken. 
Onderstaand 1 van de 7. 
 
Kidsproof Kletspraat 
Je brengt een leuk gesprek makkelijk op gang met deze 
kletspraat kaartjes! Knip de kaartjes los van elkaar en 
doe deze in een pot. Leuk om eens op een andere 
manier met je kinderen te praten. 

 
 

 
 
 

LEUKER LEREN MET SCHOOLTV 

Thuisschool kan best lastig zijn. Hoe blijf je 
gemotiveerd en hoe kunnen kinderen oefenen met de 
lesstof? Speciaal voor tijdens de lockdown 
is Schooltv weer op verschillende televisiekanalen te 
zien. Daarnaast is het platform van Schooltv 
toegankelijk voor iedereen, met allerlei fijne tips die de 
lesstof begrijpelijker maken. Neem een kijkje! 
 

NATUURWIJS 
Op de link onder dit bericht zijn ruim 100 natuur-
opdrachten te vinden om zelf met kinderen naar buiten 
te gaan en gratis te downloaden zijn. Doe ook mee! 
Want natuur is overal, op het schoolplein, in de tuin, in 
het park om de hoek. Het is leerzaam én superleuk! Er 
zijn opdrachten voor leerlingen van groep 1 t/m 8 dus 
iedereen lekker naar buiten! 

 

https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_s
ource=Nieuwsbrief&utm_medium=E-
mail&utm_campaign=2020-01-
11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20spe
cial%20-
%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=10
0%2Bnatuuropdrachten  
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