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 VANUIT DE SCHOOLLEIDING  

Waarschijnlijk wordt u, net als ik, overspoeld met informatie 

over de coronacrisis. Sinds maandag 16 maart is OBS De 

Vlinder alleen nog open voor noodopvang voor kinderen van 

ouders en verzorgers met vitale functies. U ziet dat onze 

agenda leeg is. Heel vreemd! 

 

Het is een vreemde situatie om in onze school alleen maar 

noodopvang te bieden en rekening te houden met de 

coronamaatregelen. Wij doen alle moeite om afstand te 

houden en fysiek contact te vermijden met de kinderen die 

komen. Dat valt niet mee, omdat kinderen gewend zijn om 

dichtbij te komen; schoenen soms uitdoen en niet weer 

aankrijgen, veters gestrikt moeten hebben. U snapt wel dat 

een leerkracht dan helpt en dichtbij komt. 

 

Uiteraard merken wij dat ouders het soms lastig vinden om 

hun kind uitleg te geven, aan het werk te krijgen of te 

houden en daar hebben wij alle begrip voor. U heeft er een 

taak bij gekregen en deze zal niet voor iedereen even 

makkelijk zijn. Daarnaast moet u wellicht ook de crisis in uw 

werk het hoofd bieden. Alle respect voor wat u doet en we 

zijn blij dat u samenwerkt met ons. 

 

En wij missen de kinderen op school. We merken dat de 

kinderen heel goed hun best doen om hun ‘huiswerk te 

maken en dat ze de juf of de meester vragen om te helpen.’ 

Onze complimenten voor alle kinderen! 

 

Als schoolleider is het fijn om te zien dat er zoveel 

betrokkenheid is bij zowel de teamleden als de ouders. 

Het waren turbulente weken en we weten ook niet wat ons te 

wachten staat, maar zorg goed voor uzelf en voor elkaar! 

 

Ik wens u allen een goede gezondheid toe! 

Anita Klompsma-Bolk 

Directeur OBS De Vlinder 
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Terugblik  

• FC Groningen scholentour 

FC Groningen komt op bezoek bij basisscholen 

en neemt de gymles over! In plaats van een 

gewone gymles verzorgt FC Groningen een 

training. Het doel is kinderen zoveel mogelijk 

te stimuleren om te sporten en te bewegen. 

Donderdag 27 februari kwam Sander van 

Gessel?, een trainer van FC Groningen, bij ons 

in groep 5 paars. Tijdens de voetbalgymles 

maakten de leerlingen spelenderwijs kennis met de oefenstof en spelvormen van deze club. Na 

afloop hebben alle deelnemers een voetbaldiploma en een FC Groningen goodiebag met o.a. 

een gratis toegangskaartje voor een thuiswedstrijd ontvangen.  

 

• Open podium groep 3 

Vrijdag 28 februari hebben de leerlingen van groep 3 opgetreden. Ze hebben er een mooie 

show van gemaakt! Zo werden er moppen verteld, gerapd, kunstjes gedaan en liedjes 

gezongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cultuureducatie 

Ieder jaar is er een budget voor scholen, zodat zij bezoekjes kunnen brengen aan musea, 

monumenten e.d. in het kader van het cultureel erfgoed. Beide groepen 6 hebben dit jaar een 

bezoekje gebracht aan het Klooster in Ter Apel. Op school sluiten de lessen van geschiedenis 

voor deze groepen weer op dit thema aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

• Eindtoets 2020 

Op 18 maart is door minister Slob bekend gemaakt dat de eindtoets voor de 

basisschoolleerlingen van groep 8 niet doorgaat. 

De eindtoets zou vanaf 15 april worden afgenomen. Alle leerlingen van groep 8 hebben al een 

voorlopig advies gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van 

de leerling over de afgelopen schooljaren. Het gegeven schooladvies bepaalt nu op welk niveau 

de leerling mag starten op een middelbare school. 

 

• Noodopvang 

Voor de leerlingen van ouders en verzorgers met vitale functies blijven we beperkte 

noodopvang bieden. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijft 

hierbij van kracht. Indien uw kind symptomen van verkoudheid heeft, houd hem/haar dan 

thuis! Houd uw kind ook thuis als uzelf of één van uw gezinsleden klachten als verkoudheid, 

koorts of benauwdheid heeft. 

 

• Thuisonderwijs 

Ons schoolteam gaat proberen om tot de meivakantie het thuisonderwijs aan te bieden op de 

manier zoals we dat in de afgelopen weken ook hebben georganiseerd.  

Wel gaan de leerkrachten schoolboeken en werkschriften meegeven die eventueel langer 

gebruikt kunnen worden, zodat niet alles gekopieerd en gehaald hoeft te worden van school 

mocht het zo zijn dat de scholen nog langer gesloten zullen blijven. 

Afspraken 

➢ Het thuiswerkprogramma is ongeveer voor 2,5 uur-3 uur per dag. We leggen niet op 

wanneer het werk gedaan moet worden. 

➢ De leerkracht is op afstand bereikbaar voor vragen over het thuiswerk van 10.00 uur tot 

13.00 uur op de eigen werkdagen. Het contact verloopt in principe via PARRO. Met de 

leerlingen kan ook teamview, Whatsapp of belafspraak ingezet worden op afgesproken 

tijden met uw kind. 

➢ De leerkracht volgt op afstand de vorderingen en heeft minimaal één keer per week 

persoonlijk contact met de leerling. 

➢ Vrijdagmiddag om 16.00 uur gaat PARRO uit de lucht en start het weekend voor de 

leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Vanaf maandagmorgen 8.00 uur is PARRO 

weer in de lucht. 

 

Afhalen en brengen lespakketten 

De lespakketten liggen maandagmiddag 6 april klaar. We willen graag dat de lespakketten 

gefaseerd door de leerling of ouder worden gehaald. Graag buiten wachten en we verzoeken u 

om de school niet in te gaan.  



  

 

Een leerkracht zal de leerlingen verwelkomen bij de hoofdingang van de school. Een verzoek 

aan u om zelf de afstand van twee meter aan te houden. 

Wanneer u niet kunt komen, mag u een PARRO-bericht naar de leerkracht sturen voor een 

ander moment of zeggen wie het wel komt ophalen (lespakketten voor broers en zussen 

kunnen in één keer samen gehaald worden.) Vergeet niet een tas mee te nemen 

De tijden voor het afhalen van de pakketten zijn: 

 

Groep 1 geel en rood 13.00 uur 

Groep 7   13.00 uur 

Groep 2 geel en rood 13.30 uur 

Groep 6 blauw  13.30 uur 

Groep 3   14.00 uur 

Groep 8   14.00 uur 

Groep 4   14.30 uur 

Groep 5 paars  14.30 uur 

Groep 5 oranje  15.00 uur 

Groep 6 groen  15.00 uur 

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u een PARRO-bericht sturen naar de leerkracht. De leerkracht 

zal op de eigen werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur reageren. 

 

• Coronanieuws 

Scholen dicht na 6 april 

Samenvattend (Algemene Vereniging Schoolleiders) is voor het onderwijs vanuit het besluit het 

volgende aan de orde:  

Coronamaatregelen tot 28 april 

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 

dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang.  

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen 

blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.  

De verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te 

kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners 

en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van 

het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met 

zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen 

heroverwogen kunnen worden.   

Een week vóór 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit. ‘Je hoopt natuurlijk dat je dan  



  

 

delen van het gewone leven weer kunt oppakken, maar dat wéet je niet zeker. Het kan zijn dat 

we ook na 28 april op deze manier doorgaan’, aldus premier Rutte. 

Betekenis voor het onderwijs 

Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen en van het onderwijspersoneel, 

maar ook van ouders die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het 

afstandsonderwijs van hun kinderen. Het ministerie vertrouwt er echter op dat alle schoolleiders 

en -bestuurders, leraren, ouders en leerlingen samen de schouders er onder zetten, zodat er 

ook in de komende weken zo goed als mogelijk afstandsonderwijs geboden kan worden en er 

noodopvang wordt geboden. 

Gevolgen van het verlengen van de maatregelen  

Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaan de door de school 

aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen normaal gesproken vrije tijd hebben 

en ook leerkrachten vrij zijn. Om de noodopvang in deze uitzonderlijke situatie te kunnen 

continueren tot in elk geval 28 april - en mogelijk langer - zullen de onderwijs- en de 

kinderopvangsector samen met OCW en SZW de tijd tot eind april gebruiken om samen na te 

denken over scenario’s met betrekking tot de opvang tijdens de meivakantie.   

  

• Kinderburgemeester Groningen 

Ik wil u ook wijzen op bijgaande oproep van de kinderburgemeester van Groningen. Zij roept in 

een filmpje kinderen uit de hele provincie op om vragen aan de burgemeester van Groningen te 

stellen. De link: https://youtu.be/GJva6COR514 

 

• Meer corona-informatie 

Tot slot van deze vreemde nieuwsbrief willen wij u sterkte toewensen in deze periode. Pas goed 

op uzelf en houd gepaste afstand tot anderen. Volg alstublieft de richtlijnen van de RIVM op. 

Praat vooral ook met uw kind over de crisis van de situatie. Zij hebben vast vragen en zijn 

misschien ook bang. Door erover te praten, voelt een kind zich gehoord en het praten helpt in 

de eigen verwerking. 

Meer Corona informatie: https://ggd.groningen.nl/wat-kan-ik-doen-tegen-corona/ 

 

 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond, 

Schoolteam OBS De Vlinder 

https://youtu.be/GJva6COR514
https://ggd.groningen.nl/wat-kan-ik-doen-tegen-corona/

