
Wageningen, 15-12-2020 

Betreft: informatiebrief schoolsluiting 16-12-2020 t/m 17-01-2021 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Deze week is duidelijk geworden dat alle basisscholen tussen 16 december en 18 januari gesloten 

zullen zijn. Dat betekent dat er na de kerstvakantie sprake zal zijn van thuisonderwijs en er op school 

noodopvang zal worden georganiseerd. In deze brief breng ik u op de hoogte van de manier waarop 

we dit gaan organiseren.  

Algemene informatie 

Algemene informatie over onze aanpak ontvangt u vanuit de schoolleiding. Deze brieven ontvangt u 

via Socialschools. Vervolgens kunt u alle informatiebrieven op onze website in chronologische 

volgorde terugvinden onder het tabblad ‘Thuisonderwijs’. Zo kunt u dit, als u later op zoek bent naar 

deze informatie, gemakkelijk terugvinden.  

Thuisonderwijs 

Vanaf 4 januari tot en met vrijdag 15 januari zal er thuisonderwijs plaats gaan vinden.  

Aanpak groep 3 t/m 8 

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 gaan we weer werken aan de hand van een weekplan. U krijgt dit 

weekplan digitaal aangeleverd (deze week voor de gehele periode) via Socialschools. Ook kunt u de 

weekplannen altijd terugvinden op onze website onder het tabblad ‘thuisonderwijs’. Op deze 

weekplannen staan alle taken die de kinderen op een bepaalde dag kunnen maken. We raden u aan 

dit weekplan goed te volgen en daarbij zowel niet te veel vooruit te werken, als werk te laten liggen. 

Bij veel taken op het weekplan zetten de leerkrachten een link. Als u hierop klikt komt u terecht bij 

een uitleg die correspondeert met de taak op het weekplan. Dit zorgt ervoor dat iedere leerling op 

het moment dat het nodig is gebruik kan maken van een uitleg.  

Daarnaast heeft iedere leerling van groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om op schooldagen tussen 9.00 

en 10.00 uur online te komen bij de eigen stamgroepleider. Op de kleurenkaart staat een TEAMS-

link. Deze kunnen de kinderen gebruiken om in het ‘vragenuurtje’ te komen. Alle leerlingen uit hun 

eigen groep kunnen hier gebruik van maken om vragen te stellen en extra uitleg te krijgen.  

Op dinsdag en donderdag zal er vanaf 11.00 uur ook een online moment worden verzorgd door de 

stamgroepleider, de ‘online-kring’. Dit vindt plaats in kleine groepjes die de stamgroepleider heeft 

samengesteld. In principe verwachten we dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. We hebben ervoor 

gekozen om dit in kleine groepjes te doen zodat de stamgroepleiders met ieder kind ook echt even 

contact kunnen maken. Tijdens deze momenten gaat het om het onderhouden van contact tussen 

de kinderen onderling en de kinderen en de stamgroepleider. Op de kleurenkaart wordt aangegeven 

in welke groepssamenstelling dit wordt gedaan en op welke tijd dit precies plaatsvindt voor ieder 

groepje.  

 



Aanpak groep 1-2 

De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 krijgen dagelijks via Socialschools een opdracht of werkje 

aangereikt voor die dag. Hierbij zorgen de stamgroepleiders ervoor dat er van alle vakgebieden iets 

aangeboden wordt. Het uitgangspunt hierbij is dat u als ouder zelf goed blijft kijken wat haalbaar is 

voor uw kind.   

Daarnaast vindt er twee keer per week vanaf 10.00 uur een online activiteit plaats in kleine groepjes. 

Dit doen we zodat de stamgroepleiders met ieder kind ook echt even contact kunnen maken. Deze 

groepjes worden door de stamgroepleider samengesteld. De samenstelling en de starttijden delen 

zij met u via Socialschools.  

Noodopvang & BSO 

Tijdens de periode van de lockdown worden alle ouders verzocht om zelf opvang voor hun kinderen 

te organiseren. Dit dient in alle gevallen als eerste optie bekeken te worden. Voor kinderen waarvan 

ouders een cruciaal beroep (link cruciale beroepen: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) hebben én er daardoor geen ouders thuis zijn om de 

kinderen op te vangen kan er gebruik gemaakt worden van de noodopvang op school.  

De noodopvang zal georganiseerd worden op momenten dat de school normaal gesproken ook open 

zou zijn voor kinderen. 16, 17 en 18 december zijn dat de ochtenden tot 12.15 uur. In de periode van 

4 tot en met 15 januari zijn dat de reguliere schooltijden (ma/di/do: 8.10 uur tot 15.15 uur & wo/vr: 

8.10 uur tot 12.15 uur)  

De opvang is, zoals het woord al zegt, ook echt noodopvang. Ons onderwijzend personeel is in veel 

gevallen bezig met onderwijstaken voor leerlingen en zal maar in zeer beperkte mate ingezet kunnen 

worden voor de noodopvang. Dat betekent dat onze ambulante teamleden, die veelal geen 

onderwijsgevende functie hebben, als begeleiding bij de noodopvang aanwezig zijn. Tijdens deze 

noodopvang kunnen kinderen aan hun schoolwerk werken en online komen met hun leerkracht 

zoals ook de andere kinderen thuis dat kunnen doen. Er wordt op de noodopvang geen les gegeven 

en maar op een zeer beperkte manier een dagprogramma gedraaid.  

We hebben tijdens de eerste lockdown in maart te maken gekregen met behoorlijk grote groepen 

voor de noodopvang. Dit is uiteraard niet de bedoeling tijdens een lockdown. Hoewel we ieder gezin 

graag willen helpen met de opvang en begrijpen hoe lastig het thuis soms kan zijn zullen we de 

richtlijnen voor de noodopvang vrij strikt hanteren. We doen dit om te voorkomen dat de groepen te 

groot worden en de bemensing voor de noodopvang niet meer goed te organiseren is.  

U kunt uw kind opgeven voor de noodopvang door een mail te sturen naar: directie.sj@skovv.nl. We 

vragen u dan gelijk aan te geven welke van de dagen in de periode van 16-12-2020 tot 15-01-2021 u 

opvang nodig heeft voor zover u daar zicht op heeft. 

BSO 

Mogelijk heeft u buiten de reguliere schooltijden ook opvang nodig. U kunt hiervoor gebruik maken 

van de BSO van Stichting Kinderopvang Wageningen. Als u hier gebruik van wilt maken raden we u 

aan contact met hen op te nemen. U kunt dat doen via: corona@kinderopvang-wageningen.nl. Ook 

ouders die normaal gesproken geen klant zijn van Stichting Kinderopvang Wageningen kunnen 

gebruik maken van de noodopvang bij Stichting Kinderopvang Wageningen. Dit gaat echter wel 

tegen betaling. Ook in dat geval kunt u contact met hen opnemen via: corona@kinderopvang-

wageningen.nl. Zij vragen u in de mail de volgende gegevens te vermelden: naam ouder, naam kind, 

leeftijd kind en schoolklas. Kinderen die gebruik maken van de noodopvang op school maar ook naar 

de BSO gaan worden op school opgehaald door medewerkers van de BSO.  
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Uitleenmoment voor Chromebooks 

Op vrijdag 18-12-2020 om 10.00 uur zal er opnieuw een moment zijn waarop u als ouder op school 

een apparaat kunt ophalen om in bruikleen te nemen. U kunt een bruikleenovereenkomst tekenen 

waarna u het apparaat mee krijgt zodat uw kind dat gedurende de periode van thuisonderwijs kan 

gebruiken.  

Contact 

U kunt onze teamleden ten alle tijden een bericht sturen als u vragen of zorgen heeft. U kunt dit 

doen via de mail of u kunt de berichtenfunctie van Socialschools gebruiken. Onze teamleden streven 

ernaar om uw bericht binnen 1 werkdag te beantwoorden. Ook kunt u vragen of zorgen neerleggen 

bij de schoolleiding. U kunt dit doen via het mailadres: directie.sj@skovv.nl. 

Tot Slot 

We realiseren ons heel goed dat de komende periode ook voor u opnieuw een uitdaging kan gaan 

vormen. Werk en thuis zal samen met alles uit het dagelijks leven in één huis gecombineerd moeten 

gaan worden. Dat is vaak niet heel gemakkelijk. We hopen dat u ons, als u zorgen heeft of 

problemen ervaart, weet te vinden. We kunnen dan met u meedenken naar oplossingen.  

We wensen u allen veel sterkte in deze bijzondere periode en hopen dat u, ondanks alle 

beperkingen, toch een mooie Kerst zult hebben. We wensen u vast een goed en gelukkig nieuwjaar 

toe en hopen u volgend schooljaar weer in goede gezondheid terug te zien.  

 

Met vriendelijke groeten en namens het schoolteam, 

Marc van de Snepscheut 
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