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Info:
Natuurlijk begin je het nieuwe jaar met een wens. We wensen iedereen een heel gezond en gelukkig
2021 toe. We hopen net als velen op een jaar waarin we weer richting normaal gaan. We beginnen
dit jaar echter wel in een lockdown.
Daarnaast is er ook een heel verdrietig bericht vanuit het team. De vader van juf Pieta is op 7 januari
overleden. We wensen haar en haar familie dan ook veel sterkte.
Thuisonderwijs, noodopvang, Teams, protocollen, kwetsbare kinderen. Het zijn veel gebruikte
termen en veel beschreven onderwerpen. We hoeven het u niet opnieuw uit te leggen, maar aan een
aantal aandachtspunten ontkomen we niet. Het blijft spannend hoe de komende weken gaan
verlopen. Het signaal dat deze lockdown verlengd gaat worden, wordt nadrukkelijk gehoord.

Noodopvang:
We hebben een flink aantal kinderen aangemeld gekregen voor de noodopvang. De aantallen liggen
hoger dan voorgaande periode en op sommige dagen komt dit aantal boven de tien uit. In eerste
instantie hebben we geprobeerd de groep niet groter dan 7 á 8 kinderen te houden. Dit is niet gelukt.
We hebben er voor gekozen om de kinderen op school op te vangen en geen gebruik te maken van
de mogelijkheid om naar een andere locatie te verwijzen.
Zoals u ook al in de dagbladen heeft kunnen lezen, levert deze opvang voor vele scholen
hoofdbrekens op. Er is daarom aan de ouders gevraagd om, indien er één ouder in de zogenaamde
cruciale beroepen werkzaam is, zoveel mogelijk zelf voor opvang te zorgen. Met een aantal ouders
ben ik dit gesprek ook aangegaan. Wij begrijpen dat het als onplezierig wordt ervaren, wanneer je als
ouders om opvang vraagt en er dan gevraagd wordt om eerst nogmaals naar eigen mogelijkheden te
kijken. Je vraagt als ouders uiteraard niet voor niets! Ik moet zeggen dat er naast discussie ook veel
bereidwilligheid was bij onze ouders. Gelukkig maar en vooral dank daarvoor!
Nog een paar opmerkingen:
o Wilt u de kinderen tot aan het hek brengen en daar weer ophalen?
o Geef alle schoolmaterialen en het chromebook mee in een stevige tas.

Kwetsbare kinderen:
In de media hebben we volop kunnen lezen dat bepaalde scholen hun groep 8 als kwetsbaar zien en
volledig naar school laten komen. Wij kregen hier ook vragen over. PCBO Leeuwarden e.o. heeft hier
geen centraal beleid op gemaakt en legt dit bij de scholen zelf neer. De scholen beoordelen vooral
naar eigen inzicht en met eigen expertise hoe zij hierin staan.
Als team willen we een aantal standpunten weergeven:
o De lockdown heeft als doel zoveel mogelijk bewegingen en contacten te voorkomen.
o Scholen zijn dus dicht en wij vinden dat alle kinderen hierdoor in een kwetsbare situatie
zitten. Groep 8 vormt daarop geen uitzondering.
o Het is vreemd om te denken dat 8 jaar onderwijs alleen maar tot een goed resultaat leidt
door de lessen in groep 8.
o Het thuis werken door onze bovenbouw wordt overwegend als positief gezien. Natuurlijk mis
je “het oog van de meester” maar er wordt naar behoren gewerkt.

o

o

Daar waar kinderen zich niet gelukkig voelen, er niet uit komen of bijvoorbeeld onvoldoende
aanleveren, heeft de leerkracht de mogelijkheid de leerling naar school te halen. De
leerkracht signaleert en overlegt dit breder (intern begeleider/ directie).
Wij vinden dat het thuiswerken ook wel past bij onze leerlingen en dat geldt zeker in de
bovenbouw.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
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