
 

Lunteren, 15 januari 2021 
 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Het kabinet heeft op 12 januari jl. besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met 3 weken. Het 
kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. Dat hangt af 
van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten 'Britse variant' van het 
coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het OMT met een advies erover zijn gekomen, neemt het 
kabinet een besluit. "Alleen als het kan gaan de scholen open", aldus Rutte. Hij denkt daar volgende 
week meer over te zeggen. "Het moet wel veilig kunnen en de cijfers moeten daar een mogelijkheid 
voor geven." 

Lesgeven tijdens de lockdown 
Op 4 januari 2021 zijn we gestart met het online-onderwijs voor de groepen 3 t/m 8. Op school geven 
de leerkrachten iedere morgen met enthousiasme les aan de kinderen. Op deze wijze kunnen we de 
dag ‘gewoon’ met elkaar openen, wordt er instructie gegeven, gereageerd op vragen en extra hulp 
geboden. Zo ligt het onderwijskundige aspect nu meer bij de leerkracht en minder bij u als ouder. We 
zijn erg blij dat we op deze manier de kinderen elke dag letterlijk en figuurlijk in beeld hebben, het 
groepsgevoel aanwezig is en de kinderen ook elkaar kunnen zien! We horen positieve reacties van u 
als ouder.  

U heeft vast gezien dat er ook kinderen in het lokaal aanwezig.  
Deze kinderen zijn hier vanwege de noodopvang of andere belangrijke 
redenen.    

De kinderen van de groepen 1 en 2 en de peuters hebben een aangepast 
aanbod, in de vorm van een werkboekje en/of een bingo-kaart met 
allerlei activiteiten, zodat zij spelenderwijs bezig kunnen zijn met hun 
eigen leerdoelen. Leuk om te zien/horen via foto’s, filmpjes en/of tijdens 
‘meet-momenten’ hoe de kinderen thuis hun opdrachten maken!  
 
(Her)opening school  
We hopen dat we vanaf 25 januari de kinderen weer mogen verwelkomen. Ondanks het 
thuisonderwijs willen we dan de Cito-toetsen alsnog afnemen om een goed beeld te krijgen van de 
ontwikkeling van uw kind. Ook willen we deze uitslagen graag vermelden op het rapport. De volgende 
data uit het jaarrooster zijn daarom (voorlopig) als volgt aangepast:   
 

• Rapport meegeven: maandag 15 februari (i.p.v. woensdag 10 februari) 
Het portfolio wordt deze ronde niet meegegeven. 

• Spreekavonden : dinsdag 16 februari en donderdag 18 februari (i.p.v. 11 en 16 februari) 

• Roostervrije dag: maandag 8 februari (blijft ongewijzigd) 

 
  



 

Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel 
Maandag 18 januari ontvangt u een mail met daarin een link naar de vragenlijst ‘Behoeftepeiling ander 
schooltijdenmodel.’ Om de vragenlijst goed te kunnen invullen willen we u verzoeken vast kennis te 
nemen van het document ‘Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel’ (zie bijlage). Dit document geeft 
achtergrond en inhoud aan de gestelde vragen van de peiling. De vragenlijst kent slechts drie korte 
vragen en is dus vrij snel in te vullen. We willen u vragen om één vragenlijst per gezin in te vullen. 
Alvast hartelijk dank!   
 
Tenslotte  
Opnieuw wordt er van ons als ouders/ verzorgers, leerkrachten en leerlingen veel gevraagd. Twijfel 
niet om contact met ons op te nemen als er zorgen of vragen zijn. We helpen u graag. We hopen dat 
de situatie snel verbeterd en de kinderen weer naar school en de peuterspeelzaal kunnen. We zijn blij 
en dankbaar met alle begrip, vertrouwen en waardering die we als team van u ontvangen. 

 
Hartelijke groet,  
 
 
Team De Wegwijzer 
 
 

 
 

 
 


