
 

Betreft: verlenging lockdown     Januari 2021 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

De lockdown gaat door en het onderwijzen op afstand dus ook. We weten nog niet precies voor hoe lang. In 

het meest gunstige geval mogen wij op 25 januari weer kinderen ontvangen. Met dit schrijven ga ik uit van die 

datum. Mocht volgende week blijken dat de heropening van onze school langer op zich zal laten wachten, dan 

ontvangen jullie wederom berichtgeving van mij.  

De onderstaande informatie wordt opgenomen op de website onder het kopje: communicatie -> corona. Hier 

vind je alle communicatie m.b.t. dit onderwerp overzichtelijk terug.  

Dat brengt mij tot het volgende: 

Onderwijs op afstand  
Eventuele aanvullende groepsinformatie die nodig is voor de continuering van het onderwijs op afstand; wordt 
door de groepen afzonderlijk met jullie gedeeld.  
 
Onderwijs op afstand – ophalen aanvullende (leer)materialen vanaf groep 3 
We gaan door met het onderwijzen op afstand. Vanaf groep 3 zijn er aanvullende leermaterialen (vanuit de 
methodes) nodig voor thuis. Denk daarbij aan toetsschriften en dergelijke. Wij vragen jullie deze materialen op 
te halen   
Met het oog op onze gezamenlijke veiligheid, vragen wij aandacht voor het volgende: 

 Maak een keuze uit de volgende ophaalmomenten: 
o Vrijdagochtend (15-1) van 08.30 uur tot 10.00 uur 
o Maandagochtend (18-1) van 08.30 uur tot 10.00 uur 

 Kom binnen via de schuifdeur van het lokaal. Is deze er niet, dan kom je binnen via de dichtstbijzijnde 
hoofdingang 

 Hetgeen je nodig hebt ligt op de plek van het kind. De plek vind je door te kijken naar de namen op de 
materialen die klaarliggen 

 Kom alleen. Wanneer het kind zelfstandig het werk kan komen halen, moedigen wij dit aan 

 Ben met maximaal 4 mensen aanwezig in het lokaal. Wacht desnoods even buiten. Volwassenen 
dragen binnen een mondkapje 

 Er is geen ruimte voor gesprek met onze collega’s tijdens dit moment 

 Probeer alles zo efficiënt mogelijk te doen. Bezoek en verlaat ons gebouw en plein, in verband met 
verkeersdrukte, dan ook zo snel mogelijk 

 
Belastbaarheid thuis 
Een verlenging van de lockdown. Het is nodig, maar het is allerminst fijn. Mocht het zo zijn dat de druk binnen 
de thuissituatie vanwege tal van redenen toeneemt, weet dan dat je contact met ons kunt opnemen. Wij 
luisteren graag naar je, denken mee waar mogelijk en hebben een breed netwerk waar wij eventuele 
hulpvragen neer kunnen leggen.  
 
Noodopvang  
We proberen wederom zorg te dragen voor kinderen waarvan het opvangen op andere manieren écht niet 
lukt. Daarbij wordt er kritisch gekeken naar de cruciale beroepenlijst. Later deze week ontvangen jullie een 
brief namens alle Bredase PO besturen waarin verschillende standpunten worden geformuleerd. We merken 
namelijk dat er steeds meer kinderen bijkomen op de noodopvang en dit zorgt voor een organisatorische 
uitdaging.  
 
Daarnaast proberen we deze groep kinderen tijdens de noodopvang te voorzien van onderwijs op afstand. 
Toch blijkt dit niet altijd mogelijk te zijn gezien de diverse, grote (groeiende) groep kinderen in combinatie met 
het aantal (wisselende) aanwezige volwassenen/begeleiders. We hopen daarom op jullie begrip. We doen ons 
uiterste best.  
 
Voor de komende periode vraag ik jullie wederom gebruik te maken van het aanmeldformulier. Dit wanneer 
het niet anders kan. Ik inventariseer de aanvragen tot vrijdag 15-01, 16.00 uur. Na het aanmelden ontvang je 
voor zondag 17-01 een antwoord van mij. Ik vertel of we jullie kind(eren) wel of niet kunnen opvangen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://nbsteteringen.nl/aanmelden-noodopvang/


Verkoudheidsklachten 
De richtlijnen wat betreft verkoudheidsklachten bij (jonge) kinderen zijn aangepast. Via deze link kom je terecht 
bij de actuele beslisboom.  
Volg deze beslisboom en stuur jullie kind niet naar (de noodopvang op) school als zij klachten hebben. Mochten 
de klachten zich ontwikkelen gedurende de dag dan zullen wij contact met opnemen en vragen om jullie kind 
op school op te komen halen. 
 
Cito toetsen en het meegeven van het rapportfolio (informatie voor de groepen 3 t/m 8) 
De cito (midden) toetsen voor de groepen 3 t/m 8, vinden plaats in de week van 1 en 8 februari.  
 
Voor het rapportfoliogesprek zal jullie kind het deels gevulde portfolio, of de inhoud daarvan, mee naar huis 
nemen. Na het gesprek komt het weer mee terug naar school. Het complete rapportfolio voor de groepen 3 
t/m 8 zal uiterlijk 5 maart worden meegeven.  
 
Dit is een verandering ten opzichte van de eerdere communicatie. Dat heeft te maken met de verlengde 
lockdown.  
Mocht het zo zijn dat wij nog niet opengaan op 25 januari, dan kom ik op dit onderwerp terug.  
 
Rapportfoliogesprekken 
Deze vinden digitaal plaats zoals omschreven in de mail van 08-01-2021.  
 
 
Via Parro liet ik van de week al blijken erg trots te zijn. Zowel op onze school als onze ouders en kinderen. 
Wederom wordt er gevraagd van ons om onszelf in te zetten voor een verlenging van het onderwijzen op 
afstand. Dat doen we met- en voor elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier een succes van maken. 
 
Je kunt ons altijd benaderen voor vragen. Het eerste contact loopt via de leerkracht.  
 
We kijken uit naar onze eerste fysieke ontmoeting zodra dit weer mag.  
 
Met vriendelijke groet, 

John Smout  •  Schoolleider •  NBS Teteringen 

j.smout@nbsteteringen.nl  •  www.nbsteteringen.nl 

Breeschot 18 - 4847 EW - TETERINGEN  •   076 5428294 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/beslisboom-aangepast-nieuwe-adviezen-en-regels-rivm-verwerkt-30-11-2020/
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