
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 11, 14 januari 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

5 februari  Studiedag, alle kinderen vrij 

22 tm 26 februari Krokusvakantie 

 

Informatie uit de school  
 
LOCKDOWN 
Helaas is de LOCKDOWN met 3 weken verlengd. Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van 

de Britse variant en dan zal meteen worden bekeken of het basisonderwijs mogelijk op 25 januari toch al 

eerder open kan.   

NOODOPVANG  
De afgelopen weken zijn we overweldigd door de vele aanvragen voor noodopvang. De noodopvang is een 
noodoplossing, bedoeld voor ouders die een cruciaal beroep uitoefenen én die het daarbij niet lukt hun 
eigen kind(eren) op te vangen. Het kan zijn dat u, gezien uw beroep, het recht heeft op een plaats op de 
noodopvang, maar dat het niet nodig is om hier gebruik van te maken.   
Bij de eerste lockdown werd de noodopvang centraal geregeld en bekostigd(!) door de gemeente. In 

tegenstelling tot de vorige lockdown dienen scholen dit nu zelf te verzorgen.  De meeste leerkrachten 

verzorgen het onderwijs op afstand vanuit hun thuissituatie. De noodopvang op school is geen extra 

onderwijstijd. Het is opvang en de kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun (digitale) werk te maken 

en stellen hun vragen net als de andere kinderen aan hun eigen leerkracht tijdens de geplande digitale 

bijeenkomsten.  

De noodopvang die wij verzorgen is onder de gebruikelijke schooltijden; maandag, dinsdag en donderdag 

tot 15:00 uur en woensdag en vrijdag tot 12:40 uur. We verwachten de kinderen op tijd op school.   

We willen u nogmaals vragen goed na te denken of u de noodopvang nodig heeft. Zoals al eerder 

aangegeven geven de meeste leerkrachten vanuit huis het onlineonderwijs. De organisatie voor de 

noodopvang wordt door de overige medewerkers georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd. Een goede 

samenwerking tussen ouders en school is essentieel om deze lockdown samen door te komen.  

RAPPORTEN 
Het streven is om de rapporten met de resultaten van de LVS-Midden toetsen aan de kinderen mee te 
geven. Vanwege de onzekerheid rond de duur van de LOCKDOWN komt het afnamemoment van de M-
toetsen in gevaar. De kinderen moeten na de LOCKDOWN eerst weer 'landen' en een periode 'live' 
onderwijs hebben gehad. Daarna kunnen de toetsen afgenomen worden. Wanneer de LOCKDOWN dus 
langer gaat duren krijgen de kinderen wel de rapporten voor de vakantie mee, maar met de resultaten van 
de LVS Eind-toets van vorig schooljaar. De resultaten van de M-toets van dit schooljaar zullen later 
toegevoegd gaan worden.  
Houdt u er rekening mee, dat we het meegeven van de rapporten en de (TEAMS)gesprekken op een later 
moment inplannen, dan er op de planning staat. Dit geldt vooral als we de M toetsen wel kunnen afnemen 
in de groepen 3 t/m 7 
 
 
 
 



 
 
ONDERWIJS TIJDENS DE LOCKDOWN 
Vanaf de Kerstvakantie zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 7 thuis aan het werk. Voor de kinderen is het 
een periode waarin veel dingen anders dan anders zijn. Ook voor ouders kan het een flinke uitdaging zijn 
om alle ballen in de lucht te houden. Wat fijn dat het deze week inmiddels bijna iedereen is gelukt om op 
de afgesproken tijd aanwezig te zijn op Teams. Een dus voor jullie allemaal! 
 
 
 
Leerkrachten beseffen dat er verschillende thuissituaties zijn en dus ook verschillende behoeftes. Er wordt 
binnen de mogelijkheden per klas gekeken naar wat het beste werkzaam is voor de gehele groep. We 
willen ervoor zorgen dat het thuisonderwijs zo soepel mogelijk verloopt en ieder kind zich zo goed mogelijk 
kan blijven ontwikkelen op zijn eigen niveau in deze ingewikkelde omstandigheden. 
Leerkrachten staan voor jullie klaar om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen. Neem contact met 
de leerkracht op wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft. 
 
TEAMS 
Jammer genoeg kunnen we de chatfuncties in TEAMS niet uit zetten. De meeste kinderen gebruiken de 
chatten ook zoals we dat willen: om vragen aan de leerkracht te stellen! Soms zien we dat de chatfunctie 
ook ver na schooltijd gebruikt wordt. Kunt u met uw kind meekijken als ze in TEAMS bezig zijn en na 
schooltijd hebben ze TEAMS niet meer nodig!  
 
Stichting TSO zoekt nieuwe bestuursleden  
Ruim vier jaar geleden is onze stichting TSO (tussenschoolse opvang) opgericht. 
Het bestuur van deze stichting heeft in samenwerking met de directie van de Westerparkschool een flinke 
bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de TSO zoals : 

• TSO vrijwilligers hebben scholing gevolgd op het gebied van de Vreedzame school, communicatie 
en bedrijfshulpverlening.  

• Door de reorganisatie van de TSO vorig schooljaar was het mogelijk om de kinderen meer ruimte te 
geven  om activiteiten te kiezen die ze graag willen doen. (voor de coronacrisis)  

Na vier jaar is het voor de huidige bestuursleden tijd om de stokjes over te dragen aan nieuwe 
bestuursleden. Twee van hen hebben al geen kinderen meer op school. Gelukkig is er een aanmelding, 
maar we hopen dat er nog een paar ouders zich aanmelden. Wilt u meer weten, zich aanmelden? Mail 
dan naar admin@westerparkschool.nl! Het is fijn als er weer een compleet bestuur is. (klik hier voor 
bijlage)  
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 28 januari 2021 of zoveel eerder als nodig 

 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/01/Oproep-nieuwe-bestuursleden-TSO-2020.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/01/Oproep-nieuwe-bestuursleden-TSO-2020.pdf
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/

