
  

 

Extra nieuwsbrief 8 mei 2020 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Na een bijzondere periode van onderwijs op afstand mogen we na de meivakantie weer 

onderwijs gaan geven op school. 

In de meivakantie hebben wij ons kunnen voorbereiden op de herstart van onze school. 

U begrijpt wel dat wij wellicht net zoveel zorgen hebben als u en daarom hebben wij gisteren 

(donderdag 7 mei), met het voltallige schoolteam, nog een keer het beleid besproken.  

Het beleid, zoals het is beschreven in de vorige nieuwsbrief, blijft richtinggevend. Er is een 

kleine wijziging in het buitenspel, omdat de vakleerkrachten ook op andere scholen worden 

ingezet. Daarnaast gaat meester Jan Waalkens, juf Annemiek ondersteunen in groep 5 paars. 

 

Lockdown en informatie voor gezinnen 

Een lockdown doet sommige kinderen goed; die bloeien thuis op. Andere kinderen kunnen niet 

wachten om naar school te gaan. 

We zijn ons er van bewust dat het thuis leren minder gerelateerd was/is aan de structuur op 

school en dat het voor veel kinderen weer wennen zal zijn op school! 

Wij willen daarom ook graag blijven samenwerken en evalueren hoe u de afgelopen periode 

heeft ervaren en vooral ook hoe uw kind(eren) het heeft/hebben ervaren!  

Uiteraard hopen we dat de scholen binnenkort volledig open gaan en dat de pandemie stopt in 

onze samenleving en dat alles weer ‘normaal’ wordt. Inmiddels weten we ook dat de situatie 

waarin we nu leven nog wel maanden kan duren en de 

anderhalvemeterafstandsamenleving nog voortduurt. 

 

De leerkrachten zullen in de komende periode opnieuw gaan werken met de zogenaamde 

‘Gouden Weken’ om het proces rondom de groepsvorming goed vorm te geven in deze laatste 

periode voor de zomervakantie! We streven ernaar om het welbevinden van de leerlingen 

voorop te stellen. 

 

Sinds de scholen dicht zijn, is er veel aandacht voor onderwijs op afstand en de gevolgen van 

deze pandemie (de coronacrisis). 

In de bijlage vindt u ook een folder van de GGD Groningen met informatie voor het gezin in 

tijden van het coronavirus. Zie bijlage GGD Groningen. 

 

Noodopvang 

In de komende twee weken verzorgen wij noodopvang in de school. De noodopvang is alleen 

bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen en noodopvang nodig hebben onder 

schooltijd èn echt niets anders kunnen regelen. Deze ouders kunnen een mail sturen naar 

directie.devlinder@o2sv.nl. De noodopvang is geen onderwijs, maar dagopvang. Het thuiswerk 
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kan wel worden meegegeven, evenals het eten en het drinken. 

 

De noodopvang wordt geleid door juf Anna Koops met ondersteuning van juf Ylse Hoving. Juf 

Anna heeft in het vorige schooljaar stage bij ons gelopen in groep 7 en juf Ylse werkt als 

onderwijsassistent op Interschool. 

De noodopvang wordt gecreëerd in het speellokaal en heeft een eigen ingang aan de achterkant 

van de school.  

Wij willen de noodopvang zo klein mogelijk houden i.v.m. de ruimte op school en de wisselende 

samenstelling van deze groep. Het moet veilig blijven en er moet afstand kunnen worden 

gecreëerd binnen een beperkte ruimte.  

 

BSO 

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door externe partijen als KIWI (RZijn) en De 

Tanties. De kinderen die naar de BSO gaan worden uit het speellokaal gehaald om 14.05 uur. 

 

Thuisschooldagen en geleende laptops 

Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, krijgen zij verwerkingsopdrachten mee, 

maar hoeven de kinderen niet online met de juf/meester of instructies te volgen. Lukt het 

verwerken dus niet, dan bespreekt de leerling dit de volgende dag met de juf of de meester. De 

‘druk’ moet eraf bij veel gezinnen en we stoppen dus met instructies online voor de groep. 

De laptops die zijn geleend door ouders, willen we graag uiterlijk woensdag 20 mei 

aanstaande terug op school. 

 

Bedankt allemaal 

Als ik terugkijk op de afgelopen weken dan kan ik zeggen dat ik trots ben op het schoolteam, de 

ouders en de leerlingen. Tijdens het verzorgen van het onderwijs op afstand werd er een enorm 

beroep gedaan op ieders inzet, flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen.  

De leerkrachten hebben het goed gedaan evenals de leerlingen. Het onderwijs op afstand geven 

en ontvangen is goed tot stand gekomen met de hulp van u als ouder(s) en verzorger(s). 

We willen nogmaals alle ouders en verzorgers bedanken voor hun inzet en de moeite die is 

genomen om hun kind(eren) te helpen bij het huiswerk in de afgelopen periode. We zijn geen 

ouders/verzorgers tegengekomen die hun kind(eren) niet wilden helpen, maar sommige 

ouders/verzorgers gaven wel aan dat ze de vaardigheden en de kennis niet hadden om te 

helpen. Daar zijn we ‘een klein beetje’ blij om, want wij beseften ons wederom dat wij unieke 

vaardigheden hebben als leerkrachten en dat we deze expertise graag hebben gedeeld in de 

afgelopen periode.  

In de komende periode tot de zomervakantie hebben wij u nog steeds hard nodig, omdat we 

moeten samenwerken om de kinderen ‘wegwijs’ te maken in de ontstane situatie van de 

anderhalvemeterafstandsamenleving.  

Op 26 mei wordt PARRO opengezet voor alle ouders en bent u van harte welkom om uw 

ervaringen uit te wisselen met de leerkrachten in het belang van uw kinderen, onze leerlingen! 



  

Rooster 11 mei – 20 mei 

 

Maandag 11 mei cohort A 

 

Groep lokaal leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal  

Eigen lokaal 

Dian  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 Janet, Hennie Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Unit  Sandra Unit 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal Anna, Ylse Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Dinsdag 12 mei cohort B 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Sandra  

Thecla 

Ingang achter  

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit Guusje, Monique Unit 10.30-11.00 G & M 

5 paars Eigen lokaal Annemiek, Jan Ingang zijkant  13.00-13.30 A & J 

6 blauw Eigen lokaal Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 M & D 

7 (2 delen) Eigen lokaal Marlies, Melissa Hoofdingang  12.30-13.00 M & M. 

Noodopvang Speellokaal Anna, Ylse  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Woensdag 13 mei cohort A 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Dian  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 Janet, Hennie Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia  

8  Unit  Sandra Unit 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal Anna  

 

 

 

Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

 



  

Donderdag 14 mei cohort B 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Sandra  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit Guusje, Monique Unit 10.30-11.00 Tom 

5 paars Eigen lokaal Annemiek  Ingang zijkant  13.00-13.30 Tom 

6 blauw Eigen lokaal Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 Tom 

7 (2 delen) Eigen lokaal Marlies, Melissa Hoofdingang  12.30-13.00 Tom 

Noodopvang Speellokaal Anna  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Vrijdag 15 mei cohort A 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Dian  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 Janet, Hennie Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Unit  Sandra Unit 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal Anna, Ylse  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Maandag 18 mei cohort B 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Sandra  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit Guusje, Monique Unit 10.30-11.00 G & M 

5 paars Eigen lokaal Annemiek Ingang zijkant  13.00-13.30 A & J 

6 blauw Eigen lokaal Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 M & D 

7 (2 delen) Eigen lokaal Marlies, Melissa Hoofdingang  12.30-13.00 M & M 

Noodopvang Speellokaal Anna, Ylse  

 

 

 

 

 

Deur speellokaal Afstemmen kleuters 



  

Dinsdag 19 mei cohort A 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel 

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Dian  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 Janet, Hennie Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Unit  Sandra Unit 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal Anna, Ylse Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Woensdag 20 mei cohort B 

 

Groep lokaal leerkracht In en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

Sandra  

Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit Guusje, Monique Unit 10.30-11.00 Tom 

5 paars Eigen lokaal Annemiek  Ingang zijkant  13.00-13.30 Tom 

6 blauw Eigen lokaal Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 Tom 

7 (2 delen) Eigen lokaal Marlies, Melissa Hoofdingang  12.30-13.00 Tom 

Noodopvang Speellokaal Anna  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

 

 

Namens het schoolteam,  

Anita Klompsma-Bolk. 

 


