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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Wat hadden we het graag anders gezien!
Voor ons in het basisonderwijs toch best een schok, dat we ineens weer thuis moeten blijven. In
ieder geval tot maandag 18 januari.
Vooral ook omdat we dit al na vandaag moeten, terwijl we juist met de kinderen een mooie afsluiting
van het jaar wilden houden met een heerlijke kerstbrunch in samenwerking met De Bosberg.
Maar... deze brunch/lunch houden de kinderen zeker tegoed! Dus het geld dat we al hebben
ingezameld bewaren we goed voor de periode dat we straks wel weer naar school mogen komen.
We gaan dan een datum prikken om alsnog heerlijk te genieten van al dat lekkers.
Voor nu zit er echter niks anders op dan teruggaan naar de wijze waarop we vorig schooljaar ook al
les hebben gegeven.
Vanuit het stafbureau is een brief geschreven die als bijlage is toegevoegd. Hierin staat ook al
duidelijk beschreven dat wij de komende dagen (16,17 en 18 december) gaan gebruiken om het
online lesgeven weer voor te bereiden. De kinderen hebben de komende drie dagen dus nog geen
online lessen.

Wel is er weer de mogelijkheid voor noodopvang op school tijdens de reguliere schooltijden (vanaf
8.15 tot 14.15 uur en op woensdag van 8.15 uur tot 12.30 uur) voor alleen de cruciale beroepen en
als het echt niet anders kan. Let op: Vrijdag 18 december noodopvang op school tot 12.00 uur!
Hieronder de lijst nogmaals:
Lijst van cruciale beroepen
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Personeel werkzaam in vitale processen.
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs,
opvang van kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
Meldkamerprocessen
Brandweerzorg
Ambulancezorg
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en
rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten
en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging,
toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Aanmelden voor de noodopvang kan door een mail te sturen naar info@obsderiemsloot.nl
Graag vroegtijdig aanmelden, zodat wij er rekening mee kunnen houden hoeveel collega’s op school
moeten zijn om op te vangen.

Op maandag 4 januari tussen 8.30 uur en 10.00 uur mag 1 ouder of leerling per gezin op school
komen om materialen op te halen. (mondkapje op in school is dan verplicht voor ouders) Dit
materiaal bestaat uit lesboeken, schriften, werkboeken en mocht het nodig zijn een chromebook.
(We hebben helaas niet voor ieder kind een chromebook beschikbaar), dus alleen wanneer u thuis
echt niet beschikt over een laptop, computer, o.i.d. dan kunt u van school een chromebook in
bruikleen krijgen. Hiervoor moet u wel tekenen en uiteraard gaan wij ervan uit dat u hier zorgvuldig
mee omgaat.
Zorg ervoor dat u een stevige tas meeneemt voor de materialen.
De leerkrachten zullen weer een weektaak klaarzetten via mijn weektaak.com en hierop kunt u per
dag zien wat uw kind die dag moet doen. Ook zullen er weer instructiefilmpjes bijzitten, zodat de
kinderen ook zelf aan de slag kunnen.
We focussen ons net als in het voorjaar op de belangrijkste vakken; rekenen, lezen, taal, spelling,
begrijpend lezen. We zullen met de onderbouw (groep 1 en 2) , naast de Yurlspagina ook iets vaker
een online moment inplannen en ook voor deze kinderen ligt er werk klaar in hun lokaal op 4 januari.

We begrijpen heel goed dat dit ook van u als ouder weer veel vraagt. Mochten er vragen of
onduidelijkheden zijn neemt u dan alstublieft contact op met de leerkracht van uw groep of mail
naar info@obsderiemsloot.nl
Alleen samen komen we verder!

Ondanks deze heftige tijden wensen wij u allen natuurlijk wel hele fijne feestdagen toe en laten we
hopen dat we elkaar in 2021 weer in betere omstandigheden treffen!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
We hopen dat u heeft genoten van de kerstfilmpjes die de kinderen hebben opgenomen per groep.

NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage? Mocht u de brief niet meer hebben met de
gegevens, dan sturen we u deze graag even opnieuw toe. U kunt dit vragen door even een mail te
sturen naar info@obsderiemsloot.nl

Junior Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een
leuk en leerzaam spel voor het hele gezin.
De gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit
om mee te doen.
Het spel start in februari en duurt vijf weken. Elke week krijg je opdrachtjes, puzzels, experimenten
en winacties. Leuk voor het hele gezin!
Gaan jullie mee op lampenjacht en stekkerexpeditie?
Meedoen is gratis. Je kunt je vanaf 1 januari aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl.
In oktober deden al 28 gezinnen in Ooststellingwerf mee. Worden jullie net als hen ook Junior
Energiecoaches?
Nieuws vanuit de GMR

In de bijlage een brief van de GMR.
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