
 
15 december 2020 

 

Beste ouders van de kinderen op De Zuidwester, 

 

U heeft gisteren tijdens de persconferentie kunnen horen dat de scholen vanaf woensdag dichtzijn, 

tot in ieder geval 18 januari. 

(T) huiswerk 

Het team van De Zuidwester vindt het heel erg dat de dagelijkse routine weer zo verstoord wordt. 

Wij weten dat het thuisonderwijs veel van iedereen vraagt.  

De kinderen hebben voor deze week een beetje werk mee gekregen van hun leerkracht.  

Op zondag 3 januari krijgt u via de mail het thuiswerk van uw kind(eren) toegestuurd voor de week 

van 4 t/m 8 januari 2021. Op vrijdag 8 januari krijgt u tussen 15.00 en 16.00 uur het rooster voor de 

week daarop. 

 

Voor digitale instructie is eerder al een beveiligde omgeving voor een YouTube Zuidwester account 

aangemaakt, met een map voor iedere groep. Dan heeft u de instructies voor uw kinderen bij elkaar. 

Wanneer we een bestaande instructie van YouTube gebruiken na de Kerstvakantie, dan sturen we u 

de link door in de weektaak. 

 

ZOOM 

Na de Kerstvakantie zullen we persoonlijk contact met u en uw kinderen houden via ZOOM. 

Leerkrachten nodigen de kinderen na de Kerstvakantie uit voor ZOOM, met name voor de 

onderlinge sociale contacten tussen de kinderen. 

U heeft ZOOM.us eerder al geïnstalleerd op uw computer of telefoon.  

 

Op 4 januari hebben alle kinderen even contact met elkaar en hun leerkracht. 

9.00 Groep kleuters en groep 8 

9.45 Groep 3 

10.30 Groep 4 

11.15 Groep 5 

12.30 Groep 6 

13.15  Groep 7 

 

De ZOOM planning van de groepen na de Kerstvakantie is: 

Dinsdagochtend groep 3 

Dinsdagmiddag groep 5 

Woensdag ochtend groep 4 

Donderdag ochtend groep 7 

Donderdagmiddag groep 6 

Vrijdag ochtend de groep 8 en1/2 

 

 



 
 

E mail adressen van de leerkrachten 

Verder blijven de leerkrachten voor de leerlingen en ouders per e-mail bereikbaar, na de 

Kerstvakantie. De leerkrachten zullen u dan per e-mail beantwoorden of bellen u indien u dat wenst. 

Houdt u wel rekening met de werkdagen en werktijden van de leerkrachten, van 8.30 – 16.30 uur.  

De directie is alle dagen bereikbaar voor vragen.  

Hieronder nogmaals het overzicht met de werkdagen en alle emailadressen. 

 

Groep  Leerkracht Werkdagen Emailadres 

1/2 Josephine Hele week josephine.hollenberg@isobscholen.nl 

3 Linda 
Esther 

Ma/di 
Wo/do/vr 

linda.hoetjes@isobscholen.nl 
esther.schneiter@isobscholen.nl 

4 Julia 
Irma 

Ma/di/wo/do 
Vr 

julia.gabeler@isobscholen.nl 
irma.pranger@isobscholen.nl 

5 Silvia 
Irma 

Ma/di/wo/vr 
Do 

silvia.reinders@isobscholen.nl 
irma.pranger@isobscholen.nl 

6 Danielle 
Sandra 

Ma/di/wo 
Do/vr 

danielle.bloemscheer@isobscholen.nl 
sandra.kapteijn@isobscholen.nl 

7 Frederike Hele week frederike.bennink@isobscholen.nl 

8 Marjolein 
Inge 

Ma/di 
Wo/do/vr 

Marjolein.selling@isobscholen.nl 
inge.gras@isobscholen.nl 

Directie Mireille Hele week mireille.vanduuren@isobscholen.nl 

 

Noodopvang op school 

De school levert noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere 

openstellingstijden van de kinderopvang. Voor de duidelijkheid, de opvang op school is alleen 

noodopvang, de leerlingen krijgen geen les op school, maar volgen zelf het programma 

thuisonderwijs dat ze ontvangen van hun leerkracht.  

Graag van tevoren aan Mireille van Duuren (mireille.vanduuren@isobscholen.nl) doorgeven 

wanneer u binnen de criteria valt voor de noodopvang op school.  

Noodopvang op school is alléén beschikbaar voor: 

 Kinderen van beide ouders die werken in een cruciale beroepsgroep. Als in een gezin één 

van de twee ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de 

kinderen op te vangen; 

 Wanneer u noodopvang nodig heeft, willen wij weten in welke beroepsgroep u werkt en 

tevens op welke werkdagen u noodopvang nodig heeft.    

We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een 

cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om de leerkrachten niet te 

veel te belasten, die naast het bieden van thuisonderwijs ook de noodopvang gaan 

opvangen. 

 In de kerstvakantie is de school gesloten en wordt er geen noodopvang aangeboden.   
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Informatie van Forte Kinderopvang  
Forte biedt noodopvang Kinderopvang voor klanten van Forte Kinderopvang locatie De Zuidwester in 

KDV de Vogeltuin of BSO De Duif. De noodopvang geldt voor: 

-       Kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Als in een gezin één 
van de twee ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de 
kinderen op te vangen. De noodopvang is voor ouders die een contract hebben met Forte 
Kinderopvang, en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. (Let op: Dit is dus 
anders dan de situatie in het voorjaar). 

-       Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 
nodig is. Dit gaat in overleg met de jeugdverpleegkundige van de gemeente en/of onze 
pedagogisch adviseur. 

-       De reguliere opvangtijden voor het kinderdagverblijf: hele en halve dagen. De reguliere 
opvangtijden BSO: voorschoolse en naschoolse opvang. Tijdens de kerstvakantie is de BSO 
wel hele dagen geopend voor noodopvang, ook weer volgens de reguliere 
(vakantie)openingstijden. Tijdens de kerstdagen en oud & nieuw zijn we gesloten voor 
noodopvang. 
  

Klanten van Forte hebben inmiddels een brief gekregen met meer informatie en hoe het aanmelden 
voor noodopvang in zijn werk gaat. 
 

 

Lieve ouders, 

Wij hopen dat jullie ondanks de Lockdown alsnog fijne Kerstdagen en Nieuwjaar kunnen vieren. 

 

Samen slaan we ons erdoor!! 

Het team van De Zuidwester 


