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Nieuwsflits 6
Woensdag 13 januari 2021
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van het laatste
nieuws. Deze Nieuwsflits staat helemaal in het teken van het coronavirus en het thuisonderwijs.
Verlenging van de lockdown
We hoorden gisteravond van de regering, dat de periode van de lockdown verlengd wordt tot D.V. 9
februari. Voor de basisscholen zou er misschien uitzondering gemaakt worden. Zij mogen dan op D.V.
maandag 25 januari weer opengaan. Op dit moment is dat nog onzeker, dus vandaar dat wij op school
er nu rekening mee houden, dat we tot en met D.V. vrijdag 5 februari gesloten zijn. Mochten de
basisscholen toch eerder opengaan is dit heel fijn en zal de periode van het thuisonderwijs dus korter
zijn.
Het thuisonderwijs
In deze periode van het thuisonderwijs worden op alle werkdagen van de week weer een dagopening
verzorgd. Om 9 uur ’s morgens is het mogelijk om dit te beluisteren en te bekijken via
https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal.
Het is aan te bevelen om in deze dagen van het thuisonderwijs een goed dagritme aan te houden en
in de morgens het werk voor school te doen. Als er vragen zijn over het thuisonderwijs, kunt u die altijd
bij de eigen leerkracht(en) stellen.
Noodopvang
Vanaf volgende week is er weer de mogelijkheid voor noodopvang. Via de onderstaande link kunt u
zien, of u in een cruciaal beroep werkt:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Indien u gebruik zou willen maken van de noodopvang voor uw kind(eren), moet u voor morgenavond
(D.V. donderdag 14 januari) 20:00 uur een mail sturen naar t.dewaard@konjusch.nl. Het gaat om de
periode van D.V. maandag 18 januari tot en met vrijdag 5 februari. Ook ouders van leerlingen die nu al
gebruik maken van de noodopvang moeten hun kind(eren) opnieuw opgeven zodat het overzicht
duidelijk blijft. Naast de noodopvang kan het ook gebeuren dat een leerkracht af en toe zelf leerlingen
op school uitnodigt voor extra ondersteuning.
Tot slot
Met deze Nieuwsflits hopen we u weer voldoende te hebben geïnformeerd. Natuurlijk zouden we het
liefst zo snel mogelijk weer helemaal opengaan als school, echter het moet wel verantwoord zijn. We
willen u al het nodige toewensen voor de komende periode en beseffen dat we afhankelijk zijn van de
zegen van de Heere.
We hopen u bij leven en gezondheid na de periode van thuisonderwijs weer te ontmoeten bij school.
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het personeel,
T. de Waard

