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OPENING SCHOOL 
Wat heerlijk dat we de kinderen weer op school onderwijs kunnen bieden, zoals het hoort! 
Nu kunt u zich weer volledig richten op uw eigen verplichtingen en wij kunnen doen wat we 
het liefste doen. Daarom hangen we de slingers op. Maandag is het feest! 

 
In de brief in de bijlage kunt u lezen hoe we de opening van de school organiseren teneinde 
de veiligheid van de kinderen en het personeel te waarborgen 
 
CUPCAKES 
We hebben al ontzettend veel leuke foto's van en reacties op de cupcakes ontvangen. Als u 
nog een leuke foto heeft, stuurt u deze dan op via schoudercom, dan voeg ik deze volgende 
week allemaal toe. Precies  zoals ik de fantasiedieren heb toegevoegd. Wij zien alles graag 
tegemoet. Vast bedankt en smakelijk eten!! 
 
ENQUÊTE AFSTANDSONDERWIJS 
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête over het afstandsonderwijs, zoals we dat 
deze 2e sluitingsperiode voor basisscholen hebben vormgegeven samen! In de volgende 
nieuwsbrief bericht ik u over de resultaten. 
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TROTSE TERUGBLIK 
Om even een beeld te geven hoe het eruit ziet aan de andere kant van het scherm, hierbij 

een klein inkijkje! Constructies met stoelen en tafels om het scherm precies zo te hebben 
dat de kinderen de les goed mee kunnen volgen op het digibord. 
Voorlezen voor de camera met alle benodigde stemmetjes en mimiek, letterbingo, samen 
nieuwe sommen ontdekken bij rekenen, kahoot, teken- en luisteropdrachten, een grapje 
links en rechts, ... Zo hadden we alle kinderen 'in beeld' en zagen we ze niet, dan belden 
we. Met recht gingen we voor de 3 T’s. Trots op de kinderen, ze zaten elke dag weer 
helemaal klaar voor een nieuwe lesdag! Trots op die leerkrachten, die dit allemaal 
mogelijk maakten door energiek te investeren en de kinderen ook in deze bijzondere tijd 
het beste uit zichzelf te leren halen. Trots op de ouders, die door medewerking en begrip 
er samen met ons een succes van maakten voor ‘onze’ kinderen. Diepe buiging! 
 
Nieuwsbrief opening dagopvang, peuterspeelzaal en verlenging sluiting BSO 
Beste ouder/verzorger,  
Inmiddels is bekend dat de dagopvang en de peuterspeelzalen met ingang van maandag 8 februari 
a.s. weer open mogen. Helaas blijft de BSO nog gesloten. Volgens het Outbreak Management Team is 
het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer 
volledig opengaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten. Groepen kinderen op de BSO zijn 
niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra 
besmettingen zou leiden. 
De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een 
cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de 
BSO door blijven lopen, voor de dagopvang stopt het. 
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Voor de ouders die dagopvang en peuterspeelzaal afnemen betekent dit dat u de kinderen weer kunt 
brengen op de gebruikelijke tijden en dagen vanaf maandag 8 februari. Wel willen wij benadrukken dat 
er nog steeds uiterst zorgvuldig gehandeld moet worden om mogelijke besmettingen te voorkomen.  
 
Voor de ouders die BSO afnemen, betekent dit dat wij helaas gesloten blijven en alleen open zijn voor 
noodopvang. Het is nog niet met zekerheid bekend tot hoelang we gesloten moeten blijven, we 
inventariseren nu alvast de noodopvang tot 1 maart a.s. Mochten we eerder open mogen, betekent dit 
uiteraard dat de noodopvang vervalt en wij uw kinderen weer verwachten op de gebruikelijke 
opvangdagen/-tijden. De noodopvang kunt u weer aanvragen middels de gebruikelijke kanalen. 

 
SNORRENJACHT 
Bent u al op ‘snorrenjacht’ geweest met uw 
kinderen? 
In heel Maasdam hebben wij al diverse snorren 
gespot. Juf Astrid is afgelopen week met de 
kleuters uit de noodopvang op jacht geweest en 
vond er vele. Eén kleuter wees aan waar de snor 
hing op zijn slaapkamer. Het gezin had er ook een 
in de woonkamer aan de voorkant hangen. Stuurt 
u ook foto’s in van uw snorrenjacht. Dan beloof ik 
dat ik een artikel hierover naar het Kompas stuur. 
Stel je voor dat uw foto wordt uitgekozen, hoe leuk 
is dat! 
Veel plezier met het zoeken naar snorren de 
komende dagen, wellicht in de sneeuw….. 
 
LETTERFEEST 
Het letterfeest viel bijna in het water, want de 
kinderen waren niet op school. Gelukkig 
hebben we zeer inventieve juffen, die het 
ludieke plan opvatten om het feestje bij de 
kinderen thuis voor de deur te vieren. Inclusief 
een versierde auto, diploma’s, feestartikelen 
en veel plezier! 
Op de volgende bladzijde ziet u de kanjers uit 
groep 3 die de feestvarkens waren. 
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal lieve 
jongens en meisjes. 
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Leuk om te lezen 
Een kijkje in het leven van een groep 8 er door een opdracht gemaakt tijdens de sluiting. 

 
AGENDA 
Ma. 8 feb. Kinderen komen weer naar school. 
Do. 11 feb. Het dwergenfeest op de jaarkalender gaat die dag niet door. 
Week van ma. 15 t/m vr. 19 feb. School eindadviesgesprekken (online/telefonisch) 
Vr.  19 feb. Start voorjaarsvakantie 
 

Hier weer een nieuwe foto van een klas online! Hopelijk de laatste!!!!!!!!!!!!! 
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