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Schuinesloot, 23 januari 2021 
 
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer 
 
Onderwerp: Corona informatie – week 4 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Helaas sinds afgelopen zondag is bekend geworden dat de scholen nog dicht blijven tot tenminste  8 
februari. Dit is best even een teleurstelling en dit betekent voor u, weer improviseren, zelf uw werk doen 
op misschien wel onmogelijke momenten en daarbij uw kinderen begeleiden en motiveren om toch maar 
weer achter de laptop te gaan zitten om de instructie van de leerkracht tot zich te nemen. 
Voor nu blijft dus alles hetzelfde. Komende 2 weken moeten we allemaal weer ons uiterste best doen om 
het onderwijs online gestalte te geven. Ik kan alleen maar zeggen, houd het nog even vol, er komt vast en 
zeker een stip op de horizon. We verlangen allemaal zo erg naar het normale leven.  
Gelukkig zien we dat alle kinderen nog steeds online zijn. We zijn erg blij met onze onderwijsassistenten, 
door hen kunnen we de leerlingen nog beter individueel begeleiden. Afgelopen week hebben we zelfs 
hulp gehad van Maarten, onze gymdocent.  
 
Beestenboel (noodopvang) 
Helaas moest de Beestenboel wederom door een coronabesmetting dicht tot 1 februari. Ouders van 
kinderen in de noodopvang hebben een mail/telefoontje gekregen over de te nemen acties (door deze 
besmetting zijn er een aantal kinderen die in quarantaine moeten en/of eventueel getest kunnen worden). 
Leerlingen uit de noodopvang zijn ’s morgens al bij ons op school, wordt het voor de middag moeilijk om 
opvang te regelen, dan kunnen de leerlingen van de noodopvang ook ’s middag naar school tijdens de 
normale schooltijden. Wij verzorgen komende week de Noodopvang voor de dagen die u normaal ook 
afneemt bij de Beestenboel. Voor De Beestenboel hopen we, dat zij weer kunnen starten op 1 februari en 
wensen we de zieke werknemers veel beterschap. 
 
De lessen voor week 4 
Voor de groepen 1 tot en met 6, staan er maandag 25 januari weer materialen klaar in de gang. De 
groepen 7 en 8 kunnen verder op de normale manier en hebben geen nieuwe materialen nodig. Omdat 
we de lessen op maandag wel door willen laten gaan van 9.00 uur tot 12.00 uur, hebben we het 
ophaalmoment verruimd. 
Voor de kleuters vindt u maandag 25 januari de materialen bij de zij-ingang van de school en voor de 
andere groepen kunt u de ingang aan de voorkant gebruiken. Wilt u onderling weer 1,5 meter afstand 
houden en met één persoon tegelijk naar binnen gaan met een mondkapje? U kunt volgens onderstaand 
schema uw spullen afhalen. 
Achternamen die beginnen met: 

• a, b, c, d, e, f   -> 08.30 - 09.30 

• g, h, i, j, k, l  -> 09.30 - 10.30 

• m, n, o, p, q, r   -> 10.30 - 11.30 

• s, t, u, v, w, x, ij, z -> 11.30 - 12.30 
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• a, b, c, d, e, f   -> 12.30 - 13.00 

• g, h, i, j, k, l  -> 13.00 - 13.30 

• m, n, o, p, q, r   -> 13.30 - 14.00 

• s, t, u, v, w, x, ij, z -> 14.00 - 15.00 
 
Voor verdere inhoudelijke informatie, instructiemomenten en taakbrieven, ontvangt u dus een mail van 
de leerkracht. 
 
Gesprekken met ouders 
Komende week zal de leerkracht van uw kind contact met u opnemen om een voortgangsgesprek met u 
te hebben over de ontwikkeling van uw kind. We vinden het erg belangrijk om even contact met u te 
hebben tijdens deze lockdown, omdat deze periode toch iets langer gaat duren, dan dat we verwacht 
hadden. Natuurlijk kunnen er ook andere zaken worden besproken die belangrijk zijn voor u maar 
misschien ook voor de leerkracht. We hopen van ganser harte, dat u alles nog een beetje vol gaat houden 
en wensen u weer veel succes en vooral ook sterkte in de komende periode. 
 
Wij volgen nog steeds de landelijke berichtgeving. Mochten er n.a.v. een nieuwe persconferentie, 
redenen zijn voor aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken, dan laten we u dit zo spoedig 
mogelijk weten. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school of de 
desbetreffende leerkracht. We zijn telefonisch (0523-683053/ indien geen gehoor 0653678692) of via de 
mail  bereikbaar  van 08.00 uur tot 15.00 uur 
 

We wensen u ondanks alles, weer een fijne week en 
houd nog even vol!! 

 
Met vriendelijke groet, ook namens het team van de Wegwijzer, 
 
Lidy Tuin  
Directeur 
CNBS De Wegwijzer 
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