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De jarigen van de komende week 
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Maya 8 

Benjamin 7 

Jesse 4 

Joris 6 

Nora 7 

Aliyana 6 

Renze 6 

Willem 10 

Jona 6 

Boris 5 

Annalena 11 

Silvijn 8 

 

Juf Chaquelin 
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Corona 
Helaas is er gisteren besloten dat de scholen nog 3 weken langer dicht blijven. Heel erg jammer voor de 
kinderen die hun vriendjes en vriendinnetjes steeds meer zullen missen, de leerkrachten die nog langer 

het onderwijs op afstand moeten geven en de ouders die de opvang voor de kinderen thuis en hun eigen 
werkzaamheden nog langer moeten blijven combineren. Maar uiteraard is alles in het belang van ieders 
gezondheid en we hopen dan ook dat de vaccinaties op volle kracht doorgaan en dat het virus zich niet 

verder gaat verspreiden. Met name de nieuwe varianten baren ons zorgen. 
 

Hierbij wil ik nog maar eens mijn grote waardering uitbrengen voor de kinderen die zo trouw hun werk 
thuis maken, de leerkrachten die ervoor zorgen dat er iedere dag weer filmpjes en ander werk klaar staat 
en de ouders of opa’s en oma’s die de kinderen begeleiden. En niet te vergeten de onderwijsassistenten, 

stagiaires en leerkrachten die iedere dag kinderen begeleiden in de noodopvang. 
Ik ben supertrots op iedereen!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder nog een link met informatie en tips voor u: 
 

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/hoe-voorkom-je-als-ouder-een-
leerachterstand-lees-voor-speel-yahtzee-of-pim-pam-pet-maar-maak-va/ 
 

Noodopvang 
We merken dat er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van de noodopvang. Ouders die het tot nu toe is 

gelukt om het zelf op te vangen en wel in een cruciaal beroep zitten, lopen nu steeds vaker vast.  
De Minister heeft op de werkgevers een beroep gedaan op “coronaverlof”. Ik wil u vragen om nog eens 
kritisch te kijken of u af en toe tóch zelf een dag kunt opvangen als u niet beiden in een cruciaal beroep 

werkt. De groepen van Lichtenbeek zijn deze week weer gestart op school en we moeten voorkomen dat 
we met teveel kinderen en volwassenen in het gebouw zijn. 

 
Vanaf morgen wil ik u vragen de kleuters buiten bij de ingang van het lokaal naar binnen te laten gaan, 
zodat de ouders niet meer binnen hoeven te komen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen bij de 

“oudbouw” naar binnen. Het is de bedoeling dat de ouders vanaf morgen niet meer in de school komen.  
 

Studiedagen 
Volgende week donderdag 28 januari staat er een studiedag gepland. Deze dag gaan wij online invullen 

en gaan we aan de slag met de vakgebieden die in het volgende Rapportfolio komen.  
Dit betekent dat de kinderen die dag niet naar de noodopvang kunnen en er ook geen lessen worden 

gegeven door de leerkrachten. De kinderen hebben een vrije dag! 
Vrijdag 29 januari is er een studiedag voor de groepen 1 t/m 4 en zullen deze groepen ook geen online 
les krijgen en is er op deze dag voor de kinderen van groep 1 t/m 4 ook geen noodopvang beschikbaar. 
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