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Basisonderwijs dicht tot 8 februari 
Ook de scholen blijven dicht. We moeten nog even door met ons thuiswerkteam aan vaders en 
moeders. Wat zijn we blij met jullie inzet en medewerking. Volwaardig onderwijs bieden we even 
niet, maar dankzij jullie kunnen we door en dat is voor de kinderen fantastisch!  
 
Het thuisprogramma zoals we dat tot nu toe hebben gedraaid, blijft  van kracht. U ontvangt hiervoor 
een nieuwe weektaak van de groepsleerkracht. Deze keer met een lekkere verrassing erbij die ons 
werd aangeboden door De Zilte Smaak. 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. We zijn er ook voor 
een luisterend oor. We begrijpen heel goed dat het thuis een hele klus is om alles te behappen.  
 
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 
 
Juf Mariëlle plant binnenkort een samenzijn voor de kinderen en nieuwe kinderen van groep 1 via 
Teams. Zij neemt hierover contact op met de betrokken ouders. 
De middenbouwgroep draait een aangepast programma dat juf Tineke zelf met de ouders 
communiceert. 
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.  
 
 
 
 
 



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 
Een ontbijtje thuis van de ouderraad voor het voorleesontbijt, de challenge bij de bunkers van 
Formerum, het thuiswerken, de noodopvang. Het is allemaal te zien op de website van school en 
onze Facebookpagina. Met elkaar maken we er wat van! 
 
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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