
 

 

07-01 Info-avond VO 

 Digitaal 

  Aanvang 19.30 uur 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 01  04 januari 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Nora 7 

Kyshaina 4 

Mason 5 

Maud 8 

Kiki 7 

Floor 6 

Faap 7 

Sofie 8 

Dakota 9 

Ella 12 
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2021 
 
Wij wensen alle ouders en kinderen een gelukkig maar vooral een 
gezond 2021. 
We hopen dat alles zo snel mogelijk weer ‘normaal’ wordt en dat 
iedereen weer gewoon naar school kan. 
Wij wensen u heel veel succes bij het ondersteunen van de kinderen bij 
het thuisonderwijs. 
 

  

Onderwijs op afstand 
Vandaag zijn de leerkrachten en de kinderen begonnen met het onderwijs op afstand.  

In groep 1/2 zullen de leerkrachten via Klasbord suggesties geven en filmpjes plaatsen zodat de kinderen 
allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Veel plezier hiermee! 

Vanaf groep 3 werken de kinderen vanuit Classroom. Hierin hebben de leerkrachten de weekplanning 
geplaatst en filmpjes met instructie voor rekenen, spelling en eventuele andere vakgebieden.  

Vanaf morgen zet juf Gaby er bewegingsactiviteiten bij, want ook dat is en blijft heel belangrijk. 
De leerkrachten zullen ook regelmatig persoonlijk contact met de kinderen opnemen.  

De kinderen die begeleiding krijgen vanuit de arrangementsmiddelen krijgen die begeleiding nu ook 
online van juf Kathy en juf Joyce. Veel succes allemaal!!! 

 
Voor kinderen is het erg belangrijk om zoveel mogelijk vast te houden aan een vast dagritme.  

Wij adviseren u om samen met de kinderen een planning te maken wanneer er gewerkt wordt en 
wanneer er pauze wordt gehouden of even wordt buiten gespeeld. De leerkrachten zorgen ervoor dat de 

kinderen iedere dag zo’n, 2,5 á 3 uur met schoolwerk bezig kunnen zijn.  
We wensen u veel succes met de begeleiding en als er vragen zijn kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

 

Noodopvang 
Vanmorgen is ook de noodopvang van start gegan voor kinderen in specifieke omstandigheden  

en voor kinderen met ouders in de vitale beroepen.  
De kleuters ziten in het lokaal van juf Dinie en juf Annemarijn.  

U mag de kinderen ‘s morgens bij de hoofdingang naar binnen brengen. Als ze eenmaal gewend zijn 
mogen ze ook zelfstandig naar binnen komen. 

De kinderen van groep 3 en 4 zitten in het lokaal van juf Chantal/juf Jessica. De kinderen van  
groep 5 t/m 8 zitten in het lokaal van juf Merel/juf Ina. Zij mogen zelfstandig naar binnen komen bij de 

ingang van de oudbouw. Om 14.30 uur worden de kinderen naar buiten gebracht. 
 

Ik ga ervan uit dat de kinderen die deze week in de noodopvang zitten,  
volgende week op dezelfde dagen komen. Als het anders is, dan hoor ik het graag.  

 

Groep 8 info avond 
De informatie avond over het Voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7 en 8 gaat aanstaande 

donderdag 7 januari online door. U ontvangt daar nog een uitnodiging voor.  
Het is de bedoeling dat u in groep 8 samen met uw kind deze voorlichting bekijkt. 

Voor de ouders van groep 7 is het niet persé noodzakelijk dat uw kind meekijkt, de informatie  
is in deze ronde in principe alleen voor de ouders van groep 7. 

 



Schoolmaatschappelijk werk 
Een nieuwe lockdown, wij denken graag met je mee! 

Deze tijd vraagt veel van ons, het is schakelen, meebewegen en zoeken naar hoe je je dagelijkse 
bezigheden in kunt plannen van thuiswerken tot thuisonderwijs en huishoudelijke taken. We kunnen ons 
voorstellen dat je soms even niet weet hoe je het allemaal moet regelen. Wij zijn er om je wat op weg te 
helpen! 
Op afstand kunnen we met je meedenken en met je bekijken wat je op dit moment en in de aankomende 
weken nodig hebt om alles te regelen. Zorgen voor jezelf en elkaar is juist nu erg belangrijk! 
Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen via onze Luister - en Advies lijn  
(06-30828683) waar je naartoe kan bellen op maandagen tussen 10:00 uur en 13:00 uur. 
 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, 
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via 
l.thijsen@santepartners.nl  

 

GGD 
Vanaf 16 december geldt er een lockdown en zijn de scholen gesloten. Het coronavirus en de 

coronamaatregelen hebben veel invloed op kinderen en gezinnen. De structuur valt weg, jullie hebben 
minder contact en misschien zorgen over je gezondheid.  Op www.groeigids.nl en www.nji.nl/coronavirus 

is veel informatie over dit onderwerp te vinden en kunt u ook chatten.  
U kunt ook contact met ons opnemen om met u mee te denken. 

Dit kan door te mailen naar ggd@vggm.nl of te bellen tussen 9.00-17.00 uur naar 088-355 6000. 
 

Hartelijke groet, 
Team Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden  

 

Laag salaris en schoolgaande kinderen? 
In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede. Deze kinderen 
kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenoten/klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Zoals het hebben van een 
fiets, een laptop voor school, kunnen sporten bij een sportclub. Stichting Leergeld 
vindt het heel erg belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd de gelegenheid krijgen 
om te kunnen participeren in de samenleving. Nu meedoen is straks meetellen! 
 
Hoe werkt Leergeld? 
Via onze website kunt u een aanvraag bij Leergeld indienen. Hierna neemt een medewerker van Leergeld 
telefonisch contact met u op en/of maakt een afspraak met u voor een huisbezoek om samen te 
bespreken wat Leergeld voor u kan doen. Kunt u gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld de aanvraag voor zwemlessen, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente. 
Leergeld werkt samen met andere stichtingen, zoals Stichting Kinderhulp, het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
en Stichting de Jarige Job. De medewerker van Leergeld helpt u om de aanvraag op de juiste plaats te 
doen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen door te mailen naar: info@leergeldoostbetuwe.nl 
Wilt u uitgebreider kennis maken met Stichting Leergeld of een aanvraag doen, neem dan een kijkje op 
onze website: www.leergeld.nl/oostbetuwe/ 
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