
 
 

 

Nieuwsbrief 13/ 13 januari  
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Iets later dan gebruikelijk ontvangt u deze nieuwsbrief, dit komt doordat wij de 
persconferentie hebben afgewacht. Wij willen u niet overladen met allerlei losse 
berichten, dit kwam ook uit de feedback die wij van u hebben ontvangen na de vorige 
lockdown periode.  
 
Ongetwijfeld heeft u vanavond meegekregen dat de lockdown wordt verlengd. Voor de 
basisscholen in ieder geval tot 25 januari, wellicht nog langer.  
Zolang de lockdown duurt verzorgen wij onderwijs op afstand en vangen wij kinderen op 
in de noodopvang voor ouders die een cruciaal beroep hebben en geen andere opvang 
kunnen regelen.  
 
De lockdown heeft voor ons allen enorme gevolgen. Wij horen de verhalen van u thuis 
waar u allemaal uw uiterste best doet uw kind te ondersteunen tijdens het schoolwerk. 
Dit (vaak) naast de zorg van jongere/oudere broertjes of zusjes en bij gebrek aan ruimte 
in huis.  
 
Noodopvang 
 
De leerkrachten die geen online lesgeven (leerkrachten groep 1/2 en ondersteunend 
personeel) bemannen de noodopvang. Zij houden toezicht en zorgen dat de leerlingen 
ingelogd zijn en op tijd aan het werk gaan. Er wordt geen les gegeven, alle leerlingen 
volgen het online programma van de klas.  
 
Online onderwijs voor groep 1/2  
 
Nu de lockdown langer gaat duren gaan wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
ook bij de kleuters in kleine groepjes online lesjes te geven. Zoals u zult begrijpen is het 
voor de jongere leerlingen een stuk lastiger om online les te volgen, ook houden wij 
rekening met de schermtijd van onze leerlingen.  
 
Voor alle kinderen geldt dan ook het advies om in de pauze de ogen even rust van het 
scherm te geven en buiten een frisse neus te gaan halen.  



Cito toetsen groep 8 

Ondanks dat er eerder wat ruimte was geboden in het afnamemoment van de cito 
toetsen van groep 8 zullen wij deze nu wel moeten gaan afnemen voor een goede 
overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Wij zullen de leerlingen van groep 8 daarom ook 
volgende week vanaf maandag 18 januari in kleine groepjes, met inachtneming van de 
RIVM richtlijnen naar school laten komen om de toetsen te maken. De ouders van de 
leerlingen van groep 8 worden hier eind deze week verder over geïnformeerd.  

  

Tot slot 

We hebben veel geleerd van de eerdere lockdown periode en zien dat na de eerste 
hobbels in de opstartweek deze week al veel rustiger is en de meeste leerlingen online 
zijn. 

Ik wil u dan ook allemaal een compliment geven voor uw ondersteuning bij de online 
lessen. Wij begrijpen hoe moeilijk dit is en waarderen uw hulp hierbij. Wees niet te streng 
voor uzelf als het een dagje wat minder loopt, ook deze dagen horen erbij.  

Covid-19 laat ook in gezinnen van school en bij leerkrachten haar sporen na. Ik wens u 
dan ook veel sterkte toe in het doorstaan van deze lockdown.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mirjam Bremer  
directie IJdoornschool  
 

 

   


