
 
 

14 januari 2021 

 

Beste ouders, 

 

De persconferentie van 12 januari had een dubbele strekking. Aan de ene kant een mogelijkheid dat 

de scholen op 25 januari weer opengaan en aan de andere kant de mogelijkheid dat de scholen dicht 

blijven tot 8 februari. We moeten hiertoe het onderzoek afwachten m.b.t. de risico’s van de Britse 

variant. Zodra we meer weten, zullen wij u uiteraard weer zo snel mogelijk informeren.  

 

Spullen ophalen 

Gebleken is dat de kinderen van de groepen 4 t/m 7 aanvullend materiaal nodig hebben voor thuis. 

Vandaag leggen de leerkrachten deze materialen klaar op de tafeltjes van de kinderen. Morgen, 

vrijdag 15 januari kunnen de kinderen deze materialen weer ophalen. 

Omdat wij willen voorkomen dat alle kinderen tegelijkertijd op school hun spullen komen halen, 

hanteren wij hetzelfde schema gemaakt op achternaam, zodat alle kinderen uit één gezin op 

hetzelfde moment de spullen komen halen.  

De kinderen lopen weer zelf naar binnen en de ouders blijven buiten wachten op ruime afstand van 

elkaar. Aan de leerlingen vragen wij om een tas of rugzak mee te nemen om de spullen in te kunnen 

doen. Indien van toepassing geven de leerkrachten zelf via de Schoolapp aan de ouders door, welke 

schoolspullen ze van de kinderen op hetzelfde moment terugverwachten. 

 

Achternaam beginnend met: Tijdstip ophalen spullen 

A-B-C 09.00 – 09.15 

D-E-F 09.15 – 09.30 

G-H-I 09.30 – 09.45 

J-K-L 09.45 – 10.00 

M-N-O 10.00 – 10.15 

P-Q-R-S 10.15 – 10.30 

T-U-V 10.30 – 10.45 

W-X-Y-Z 10.45 – 11.00 

 

Belrondje 

De leerkrachten vinden het net als u en uw kinderen heel erg dat de dagelijkse routine wederom zo 

verstoord is. De leerkrachten begrijpen dat het thuisonderwijs veel van iedereen vraagt. Om te 

horen hoe het u en uw kinderen vergaat, zullen de leerkrachten u volgende week bellen. Omdat elke 

leerkracht graag wil weten hoe het gaat met het kind uit zijn groep, is er bewust voor gekozen om 

voor ieder kind apart de ouders te bellen. Dit betekent dat wanneer u meerdere kinderen heeft, u 

meerdere keren gebeld zal worden.  

 

 

 



 
 

Basispoort 

We hebben van enkele ouders vernomen dat basispoort soms vastloopt. Dit is een landelijk 

probleem, dat wij niet kunnen verhelpen. Gelukkig zijn de problemen wel vaak snel opgelost. 

Wanneer uw kind niet op Basispoort kan werken, raden wij u aan het later op de dag nogmaals te 

proberen.   

 

Bereikbaarheid 

Wat fijn dat u de leerkrachten weet te vinden wanneer u vragen heeft. Vanwege het feit dat de 

leerkrachten momenteel zowel thuisonderwijs verzorgen én noodopvang bieden kunnen zij niet 

altijd direct reageren. Uiteraard nemen de leerkrachten direct contact met u op zodra het werk het 

toelaat. De leerkrachten zullen u per e-mail beantwoorden of bellen u indien u dat wenst. Houdt u 

wel rekening met de werkdagen en werktijden van de leerkrachten? De directie is alle dagen 

bereikbaar voor vragen.  

 

Het team van De Zuidwester 

 

 


