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Aangepaste werkwijze door lockdown 
Het overviel ons allemaal. Sluiting van de basisscholen hadden we niet verwacht. Gelukkig hebben 
we met een mooi kerstfeest het jaar kunnen afsluiten met de kinderen. Vervolgens zijn we bezig 
geweest alles voor na de kerstvakantie in orde te maken.  
 
Op maandag 4 januari brengen de leerkrachten de benodigde materialen en informatie bij de 
kinderen thuis en start het programma om 11.00 uur. Op de andere dagen vanaf 9.00 uur.  
Van 11.15 – 12.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen van kinderen en extra uitleg. 
Wanneer u als ouder de leerkracht nog wilt spreken dan kan dit tot 14.00 uur.  
 
De verdeling voor de groepen is als volgt: 
Groepen 1/2  juf Mariëlle 
Groep 3          juf Marloes 
Groepen 4/5  juf Tineke 
Groep 6          juf Clarinde 
Groepen 7/8 meester Joey 
 
Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen de kinderen inbellen voor een groepssamenzijn in Teams. 
Dit wordt in de weektaken aangegeven.  
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 krijgen een nieuw wachtwoord voor het OPOT-account. De 
praktische informatie hieromtrent krijgt u maandagochtend wanneer de schoolspullen thuis worden 
gebracht. De groepen 7 en 8 kunnen hun bestaande account blijven gebruiken.  
 
Uitstel toetsperiode, rapportage en oudergesprekken 
De toetsperiode wordt verschoven. Wanneer de scholen weer open gaan, willen we eerst een week 
aan de slag, alvorens de Iep toetsen af te nemen. Daarmee schuiven ook de rapportage en de 
oudergesprekken op.  
 
Noodopvang 
Enkele ouders maken gebruik van de noodopvang. Deze ouders krijgen hierover bericht per mail. 
Dagelijks zijn er enkele kinderen met een onderwijsassistente en stagiaire in school. Ook kinderen 
met persoonlijke begeleiders zijn aanwezig in school. Dagelijks is daar één leerkracht bij aanwezig. De 
andere leerkrachten verzorgen vanuit huis het digitaal onderwijs.  
 



 
 

We hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt uiteraard te allen tijde 
contact opnemen met de school wanneer er vragen zijn, onduidelijkheden, zorgen. Daar zijn we voor.  
 
 
 
Vanmorgen, onderweg naar school, gingen mijn gedachten naar mijn grootvader. Opa Durk. Ik kende 
mijn grootvader niet anders dan in werkkleren en op klompen. Op zondag kwamen de nette kleren 

aan. Zelfs een hoed op. Na de kerk kwam hij met oma Trien bij ons voor een bakje koffie. Dan gunde 
hij zich een mooie dikke sigaar. Een harde werker met een groente- en fruitzaak die bevoorraad werd 

vanuit zijn eigen tuin. ’s Morgens vroeg op, ’s avonds laat naar bed. Een man van weinig woorden, 
één met de natuur. Hij keek ’s ochtends altijd eerst even ‘yn it waar’. Mooie Friese uitspraken van 

hem zijn me bijgebleven. Ik herinner me dat hij in het begin van het nieuwe jaar eens tegen me zei: 
“it giet wer op nei it ljocht famke”.  

Ik wens u allen, van zorgmedewerker tot ondernemer, van zzp-er tot thuiswerker, van mens tot mens 
toe dat 2021 een licht jaar wordt met sprankelende lichtpuntjes van waaruit we weer koers kunnen 

zetten naar een mooie toekomst.  
 

 
 
Namens het team, Loes Dijk. 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

