
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief mei 2020 

 

Terugblik 6 weken thuisonderwijs 

Wij zijn inmiddels 6 weken verder nadat op zondagavond 15 maart bekend werd gemaakt dat alle scholen in 

Nederland zouden gaan sluiten. Oprecht hopen wij dat het u allemaal goed gaat thuis met de kinderen en met 

de dierbare naasten om u heen. Tot op vandaag hebben wij geen nare berichten mogen ontvangen over  kinderen 

of ouder(s)/verzorger(s), familie vanwege het coronavirus. Laten wij hopen dat dit zo mag blijven. 

Belangrijk is en blijft dat wij ons in gezamenlijkheid houden aan de regels en beperkingen die ons zijn opgelegd. 

Des te sneller kunnen wij samen weer vooruitkijken, kunnen de maatregelen nog verder worden versoepeld  

 

De afgelopen weken waren voor uw kind(eren), onze leerlingen, u zelf en onze leraren bizarre en bijzondere 

tijden. Samen is er intensief gewerkt om het thuisonderwijs mogelijk maken voor uw kind(eren). Van bellen, 

mailen, videobellen naar volledig online thuisonderwijs m.b.v. Google Classroom. Wij mogen samen trots zijn op 

hoe dat ons, team-kind-ouders is gelukt : “Samen Sterk”! Vooral nu samen  ook genieten van deze successen! 

 

 

Herstart van onderwijs 

Met de persconferentie van afgelopen dinsdag is er zicht gekomen op het kunnen zetten van de eerste  stappen 

richting het ‘normaliseren’ van het onderwijs voor uw kind(eren). In de brief die u dinsdag van Robert Everink       

( uitvoerend bestuurder SKOLO) heeft ontvangen bent u kort geïnformeerd hoe dat er op elke basisschool van 

SKOLO op hoofdlijnen eruitgaat zien. Binnen onze stichting is afgesproken dat wij op elke basisschool als volgt 

gaan werken om voor onze leerlingen 50% onderwijs op school te kunnen gaan verzorgen. Voor de komende 

periode zal er op de schooldagen een wijziging zijn in de schooltijden: van 8.30uur- 15.00uur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand leest u meer specifieke informatie vanuit onze basisschool 

 Elke groep is verdeeld in twee groepen: een A-groep en een B-groep. 

        Het is ons de afgelopen dagen gelukt om de verdeling zo te maken dat alle broertjes en zusjes op dezelfde  

        dag naar school gaan. Wij zijn hierbij uitgegaan van de alfabetische volgorde per gezin. 

        In enkele gevallen  hebben wij moeten afwijken om ervoor te zorgen dat per gezin kinderen  

        op dezelfde dag naar school kunnen komen.Tevens hebben wij gekeken naar een zo evenredig mogelijk 

        verdeling in aantal leerlingen. 

 Op de dag dat een A-groep of B-groep naar school komt, zal er instructie voor Rekenen-Taal-Lezen 

worden gegeven. Verder zal er aandacht zijn voor het welzijn, veiligheid en sociale emotionele 

ontwikkeling.  

 Thuisonderwijs zal plaats maken voor thuiswerken. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als in de afgelopen 

weken via de taakbrief (groep 1-2) of weektaak(groep 3 t/m8) die in de Google Classroom klaar zal staan.  

 Op de woensdag is er van 9.00uur-11.30uur gelegenheid om vragen te stellen aan de groepsleerkracht.  

Voor groep 1-2 kan dit vooralsnog via de mail. Voor groep 3 t/m 8 in de omgeving van Google Classroom. 

 Belangrijk om te melden is dat ruilen onderling niet mogelijk is. Dan ontbreekt het overzicht en kunnen wij 

mogelijk niet meer voldoen aan de richtlijnen die het RIVM heeft gesteld. 

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief kunt u de groepsindeling van de groep van uw kind vinden. 

 Wij versturen vandaag de Nieuwsbrief per groep met als bijlage de groepsverdeling van de betreffende 

groep. Hierdoor ontvangt u wel meerdere keren de Nieuwsbrief. 

 

Meer informatie op donderdag 7 mei 

Het protocol ‘Opstart basisonderwijs’van de PO-raad dat inmiddels is verschenen, biedt ons richtijnen voor het 

goed kunnen gaan organiseren van het weer open kunnen gaan als basisschool. U begrijpet dat er meer 

informatie is die wij graag met u willen delen. Hierbij moet u denken aan de afspraken over het halen en brengen 

van uw kind(eren), afspraken over hygiëne, het meenemen van drinken en fruit, enz. Om de hoeveelheid aan 

informatie te spreiden ontvangt u van ons op donderdag 7 mei een plan van aanpak met deze aanvullende 

informatie met betrekking tot de herstart van onze basisschool. 
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Noodopvang 

In de afgelopen periode was Veldzijde gedurende een aantal weken een locatie voor de noodopvang voor 
kinderen van ouders die in de cruciale beroepen werkzaam zijn. In de meivakantie blijft er noodopvang mogelijk. 
Hierover ontvangt u vandaag een brief vanuit de gemeente. Over hoe na de meivakantie de noodopvang zal 
worden georganiseerd, ontvangt u nader bericht. 

 

En verder 

 Voor de drie weken na de meivakantie is er een tijdelijke, unieke situatie dat wij voor 50% van de onderwijstijd 
onderwijs hebben te verzorgen. Laten wij met elkaar hopen dat in de maand juni alle leerlingen weer normaal 
naar school kunnen komen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

Terugkijkend op de afgelopen weken kunnen wij zeggen dat wij in uitzonderlijke omstandigheden samen veel 
mogelijk hebben gemaakt. U als ouder(s)/verzorger(s) willen wij oprecht danken voor het mogelijk maken van 
het thuisonderwijs voor uw kind(eren). De leraren worden hartelijk bedankt voor hun enorme inzet, flexibiliteit 
en creativiteit bij het mogelijk maken van het onderwijs op afstand. Van de contacten in de laatste weken via 
ZOOM en MEETS hebben wij genoten om elkaar te zien, horen en zo samen te werken aan het organiseren en 
begeleiden van thuisonderwijs voor de leerlingen van Veldzijde! 

Wij hopen u met deze nieuwsbrief als aanvulling op de brief van Robert Everink ( uitvoerend bestuurder), 

voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Op vrijdag 8 mei ontvangt u verdere aanvullende informatie. 

 

Maandplanning mei 2020 

 

Wij wensen u samen met uw gezin een hele, fijne en ontspannende Meivakantie!  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens onze collega’s van basisschool Veldzijde, 

Brigitta van Zon  

Gina Bode 

 

 

 

Maandag 4 mei Dodenherdenking 

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag 

Woensdag 6 mei Studiedag alle leerlingen vrij 

Donderdag 7 mei Thuiswerk dag 

Vrijdag 8 mei Thuiswerk dag 

Zondag  10 mei Moederdag 

Maandag 11 mei Start werken op school volgens schema 

Dinsdag 19 mei Juf Marianne jarig 

Donderdag 21 mei  Hemelvaart (Leerlingen vrij) 

Vrijdag  22 mei Alle leerlingen vrij 

Donderdag 28 mei Nieuwsbrief juni gaat uit 

Zondag  31 mei Eerste Pinksterdag 


