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AGENDA JAN./FEB.   8 en 10 februari Contactavonden 

20-29 januari  Nationale voorleesdagen 11 februari 
 

Studiemiddag, geen les vanaf 12 u. 
bij verlenging lockdown na 8 feb. 

5 februari Rapport mee 12 februari  
15-19 februari  

Roostervrije studiedag +  
voorjaarsvakantie, kinderen vrij 

Verlenging coronamaatregelen 
Nu de scholen tot 8 februari gesloten worden en de co-
ronamaatregelen worden verscherpt, wordt er een beroep 
op ons allen gedaan om langer met beperkingen om te 
gaan. We merken bij collega’s, ouders en kinderen dat de 
impact hiervan groot is. Ondanks het thuisonderwijs en alle 
begeleiding op school zien we dat we de kinderen niet het-
zelfde kunnen bieden, als het onderwijs in de klas. Wij rea-
liseren ons dat het thuisonderwijs ook veel van ouders 
vraagt. Heeft u vragen of feedback, wij horen het graag. 
Samen helpen we kinderen door deze lastige periode heen. 

Aanpassingen plein 
Vandaag zijn de medewerkers van Van EE Speeltoestellen 
begonnen met de aanleg van vier verstophaagjes op het 
plein. Waarschijnlijk volgende week  worden nog vier dak-
platanen geplaatst bij de zitstronken op het plein. De beu-
kenhaagjes en dakplatanen zijn de laatste onderdelen van 
het pleinplan en geven het plein een veel groener aanzicht. 
Hoewel het plan dan is afgerond, zijn we nog niet helemaal 
klaar met het plein. Er zijn nog aanvullende wensen die met 
de Kinderraad worden besproken, maar dit gesprek is van-
wege de coronamaatregelen nog niet afgerond. Ook willen 
we de mooie opbrengst van de Jumbo-spaaractie t.w.           
€ 882,03 verzilveren. Zodra er meer bekend is, hoort u dit 
van ons.  

Agenda januari/februari 
De planning voor de rapporten en contactavonden blijft on-
gewijzigd. Meer info volgt. De meester– en juffendag gr. 5/6 
wordt naar een later tijdstip verplaatst. Als op 8 februari de 
scholen opengaan, zal de studiemiddag op 11 februari ver-
vallen. De roostervrije studiedag 12 februari blijft wel staan. 

 

Het boek 'Coco kan het!' staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen.  
 

Nationale voorleesdagen 
Van 20 t/m 29 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Door 
de sluiting van de scholen is dit op een digitale manier inge-
vuld. We hopen dat de filmpjes en Meets bijdragen aan lees-
bevordering. Het blijft voor kinderen belangrijk en vooral 
ook heel leuk en leerzaam om veel te lezen.  

Buitenspelen is GEZOND! 
Tijdens de lockdown zijn de Buurtsportcoaches van Welzijn 
Middelburg te vinden op verschillende pleinen en velden 
binnen de gemeente Middelburg met Sport & Spel activi-
teiten. Deze activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 
8 van de basisschool. Deelname is gratis en voor sommige 
activiteiten is aanmelden verplicht, anderen zijn op instuif. 
Bij slecht weer gaan de activiteiten NIET door! We infor-
meren hierover via Facebook en Instagram . Volg één van 
deze pagina's of via https://www.welzijnmiddelburg.nl/
sport-spel ook voor andere actuele informatie.  

Opvang op school en thuisonderwijs 
Op school vangen wij gemiddeld zo’n 100 kinderen per dag 
op. Dit zijn kinderen in de noodopvang, kwetsbare leer-
lingen en de taalklas. De organisatie van deze opvang lukt 
alleen met de inzet van onze medewerkers.  
De intern begeleiders en onderwijsassistenten vangen 
groepen op die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. 
Ook stagiaires en leerkrachten uit de groepen 1/2 worden 
hiervoor ingezet. De noodopvang wordt volledig door de 
leerkrachten uit de groepen 1/2 verzorgd samen met stagi-
aires. Wij krijgen dit niet op een andere manier georgani-
seerd en zo draagt iedereen zijn steentje bij om de combi-
natie thuisonderwijs en begeleiding/opvang op school te 
realiseren. Dit betekent wel dat de leerkrachten in de groe-
pen 1/2 minder bereikbaar zijn tijdens de lesuren en mails 
veelal na schooltijd zullen beantwoorden. Dit kan doordat 
het lesaanbod wordt gedeeld via opdrachten die kinderen 
thuis kunnen maken en waarvan via foto’s en filmpjes een 
terugkoppeling naar de leerkracht wordt gegeven. Wel 
wordt er een wekelijks Meetmoment ingepland om zo-
doende toch minimaal één zichtbaar contactmoment te 
hebben met de kinderen. Op veel Onze Wijs-scholen is het 
aanbod in de groepen 1/2 op een vergelijkbare manier 
ingericht, omdat de spanningsboog bij kleuters korter is en 
zij het meest afhankelijk zijn van hun ouders bij de begelei-
ding.  
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