
Beste ouders en verzorgers,     

     

We zijn nu 1,5 week onderweg met het thuisonderwijs. Helaas mogen we komende 

maandag nog niet met z’n allen naar school. Zoals we gisteren in de persconferentie 

gehoord hebben, blijven de leerlingen sowieso nog thuis tot 25 januari. In de loop van 

volgende week hopen we allemaal meer te horen over wanneer een mogelijke 

heropening plaats zou kunnen vinden. Dit betekent voor nu dat het thuisonderwijs dus 

minimaal nog met een week verlengd wordt.   

  

Onderwijs op afstand vanaf komende maandag (18-1)      

De komende periode gaan de leerlingen van groep 1-2 verder met de weektaak. De 

leerkrachten nemen hierover contact met u op.  

  

We gaan het onderwijs op afstand voor de midden- en bovenbouw aanpassen naar 

werken met een weektaak in combinatie met online ondersteuning via Teams.   

De nadruk blijft liggen op de belangrijkste vakgebieden: rekenen, taal, spelling en 

(begrijpend) lezen. De leerkrachten van uw kind(eren) nemen contact met u op voor de 

precieze invulling en tijden per groep.  

  

Devices  

Nu er door meer kinderen tegelijkertijd online gewerkt gaat worden, is er weer een 

mogelijkheid tot het ophalen van een chromebook/tablet op school. Wanneer dit voor 

uw zoon/dochter noodzakelijk is, stuurt u dan een mail naar de groepsleerkracht van uw 

kind. Er moet bij het ophalen van de chromebook/tablet door u een contractje getekend 

worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor.   

  

Bereikbaarheid      

Heeft u specifieke vragen over uw kind of over de te maken leerstof, neemt u dan contact 

op met de leerkracht van uw kind. Dit graag per mail. U kunt vanaf 08.00uur tot 17.00uur 

een mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. De leerkrachten 

houden hun eigen werkdagen aan. De leerkracht die die dag werkt, zal uw vragen 

beantwoorden.     

    

Noodopvang      

Tijdens de reguliere schooltijden is er noodopvang met vaste haal- en brengmomenten. 

Deze noodopvang geldt voor kinderen waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken 

en waardoor opvang thuis niet mogelijk is. (Een lijst met deze beroepen is te vinden op 

rijksoverheid.nl). Is er sprake van één ouder met een cruciaal beroep dan wordt u 

dringend verzocht de opvang zelf te regelen.     

Nb: noodopvang is geen volwaardig onderwijs. Kinderen uit allerlei leerjaren zitten bij 

elkaar in de groep en worden opgevangen door stagiaires onder begeleiding van de 

leerkrachten. De leerkrachten moeten namelijk ook het online onderwijs verzorgen. De 

kinderen volgen in de opvang precies dezelfde digitale lessen of maken hetzelfde werk 

als de kinderen die thuis zitten. Dus ontvangen weektaken moeten ook echt 

meegenomen worden naar de opvang.   



   

Mocht u toch van de noodopvang gebruik moeten maken, stuurt u dan een 

mail naar de Diane Max (directeur). Het mailadres is te vinden op onze 

website www.scathe.nl onder het kopje “school” en “team”.    

De kinderen voor de noodopvang van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig via de 

hoofdingang naar binnen. De kleuters komen zelfstandig via de zij-ingang bij hun 

eigen lokaal naar binnen. Ouders,verzorgers nemen dus afscheid bij het muurtje.   

  

Om de veiligheid van deze noodopvang te kunnen garanderen, vragen wij u dringend 

om uw kinderen die niet op school worden opgevangen, tijdens schooltijd NIET te laten 

spelen op het schoolplein.     

  

Wij beseffen dat er wederom veel flexibiliteit van u als ouders, verzorgers gevraagd 

wordt. Werken in combinatie met thuisonderwijs vraagt de nodige inspanning en energie 

van iedereen. Maar we doen dit SAMEN dus bij vragen weet u ons te vinden.     

   

Wij hopen iedereen, wanneer het weer kan en hopelijk is dat zo snel mogelijk, in goede 

gezondheid weer terug te mogen zien op school.    

    

Met vriendelijke groet,     

namens team van basisschool ‘t Scathe,    

Diane Max-Hermsen    
 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.scathe.nl

