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Thuisonderwijs verlengd 
Het thuisonderwijs wordt met tenminste een week verlengd tot 25 januari. Volgende week wordt 
bekend of de basisscholen de 25 ste weer open kunnen en hoe. Daar berichten we u over, zodra er 
meer bekend is.  
 
Het thuisprogramma zoals we dat tot nu toe hebben gedraaid, blijft volgende week van kracht. U 
ontvangt hiervoor een nieuwe weektaak van de groepsleerkracht. Graag zien we dat de kinderen van 
9.00 – 12.00 uur aan de slag gaan. Ook de kinderen in de noodopvang doen dan de weektaak 
werkzaamheden.  
 
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 blijft 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 leerkrachten communiceren met de kinderen via Teams. Via de ouderapp worden aanvullende 
activiteiten en informatie voor ouders aangeleverd. Met een enkele leerling wordt via Snappet 
gecommuniceerd, wanneer de leerkracht dit met u heeft afgesproken. De algemene update 
betreffende de gehele school ontvangt u per mail.  
 
Jullie moeten als ouders nog even door als thuisjuf en thuismeester. We vinden dat jullie allemaal 
fantastisch bezig zijn met de kinderen. Wat een inzet! Wat komen er leuke reacties binnen en mooie 
foto’s. We doen samen wat we kunnen. En wanneer het even niet gaat, andere werkzaamheden 
lastig te combineren zijn met het werk van de kinderen, dan is dat maar even zo. Op school hebben 
kinderen ook wel eens een dip, lastig moment of zit het gewoon wel eens tegen.  
 
Weet dat de leerkrachten beschikbaar zijn, ook voor een luisterend oor. Samen deze lock down 
doorlopen, daar komen we het verst mee! 
 



 
 
Noodopvang 
Het protocol schrijft voor dat kinderen van ouders in cruciale beroepen, kinderen uit kwetsbare 
gezinnen en kwetsbare kinderen in aanmerking komen voor noodopvang. Hoe een school hier 
inhoudelijk invulling aan geeft, regelt de school met als uitgangspunt het protocol. 
  
Enkele kinderen maken gebruik van de noodopvang. 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.  
 
De huidige noodopvang blijft van kracht. Ouders die de komende week gebruik moeten maken van 
de noodopvang kunnen via de mail obsjok.nextlevel@opot.nl een aanvraagformulier aanvragen, 
invullen en indienen.  
 
Extra lesondersteuning dyslectische leerlingen 
Voor enkele kinderen is er met ouders afgesproken dat zij 3x per week extra lees- of 
spellingsondersteuning krijgen op school of digitaal.  
 
Website en Facebook 
Wat ontvangen we leuke berichten en foto’s van activiteiten en de challenge! Graag plaatsen we 
deze op de website en Facebook om met ouders, opa’s, oma’s en bekenden te delen.  
 
De periode herfst/kerst was een proefperiode waarin op Facebook alleen werk van de kinderen was 
te zien. De mr staat positief tegenover het plaatsen van foto’s op Facebook met ook kinderen erop 
onder de voorwaarde dat dit geen portretfoto’s zijn. Juist in deze periode een goede manier om naar 
buiten toe te laten zien waar de kinderen mee bezig zijn. Dit kan echter alleen met instemming van u 
als ouders. Vandaar de vraag of u mij per mail wilt laten weten hiermee akkoord te gaan of niet. 
obsjok.nextlevel@opot.nl 
 
We plaatsen alleen foto’s van kinderen waarvan de ouders hebben aangegeven geen bezwaar te 
hebben.  
 
Vooruitblik: 

- n.a.v. de vervolgbeslissing inzake het basisonderwijs berichten wij u 21-01 het vervolg van de 
wijze van lesgeven.  

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