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Enkele data
16/12: start lockdown school

18/12: online kerstviering 9.00 uur

21/12-1/1: Kerstvakantie

4/1: start onlinelessen

12/1: Infobulletin

Vanaf 4 januari 2021

Na de kerstvakantie zullen de leerkrachten hun 

lessen met de kinderen online geven. Iedere leerling 

krijgt een uitnodiging voor het bijwonen van de 

instructie. Kinderen zijn verplicht deze bij te wonen 

om twee redenen: vanwege de instructie en 

vanwege het sociale aspect. 

De opdrachten die leerlingen die dag moeten 

maken, worden veelal online gemaakt en 

ingeleverd. Leerkrachten zijn tot 12 uur beschikbaar 

om leerlingen te begeleiden. De stof is zo aangepast 

dat leerlingen in principe binnen de tijd de 

opdrachten af kunnen maken.

Iedere dag wordt in de stamgroepen van 

bovenbouwunit gezamenlijk afgesloten. Er wordt 

dan kort geëvalueerd en gecheckt hoe het is 

gegaan. 

Mogelijk gaan leerkrachten nog individueel met 

leerlingen in gesprek als dat nodig is.

Van de eerste thuiswerksituatie weten we dat de 

meeste kinderen op tijd aanwezig zijn, hun 

opdrachten maken en positief hun bijdrage leveren. 

Sommige kinderen zullen gestimuleerd moeten 

worden. Mocht u tegen problemen op dat vlak 

aanlopen, neemt u dan contact op met de 

leerkracht

19/1: mogelijke hervatting fysieke lessen

20/1: voorleesontbijt (onder voorbehoud)

29/1: studiedag (kinderen vrij) (onder voorbehoud)

5/2: rapport: onder voorbehoud

7/2: school-gezinsdienst: GAAT NIET DOOR

8/2-12/2: Ouder-kindgesprekken

9/2: online ouderavond Leren Anders Organiseren

Beste ouders en verzorgers,
Wie had dat gedacht: de basisscholen toch dicht. Voor ons als team kwam het als een verrassing, omdat het 
beleid van de overheid steeds is geweest dat in ieder geval de basisscholen open zouden blijven. Van deze lijn is 
afgeweken en ik moet zeggen dat ik dat erg jammer vind. Voor ons als team betekent dat, dat we lessen op 
afstand moeten gaan geven. Erg jammer en minder inspirerend. Voor de kinderen is het vaak ook een stap terug. 
Niet de directe feedback op het werk en niet het contact met klasgenoten. Maar ook voor u als ouders of 
verzorger zal het een hele opgave kunnen worden om de kinderen aan het werk te krijgen en te houden. Maar ik 
weet zeker dat we hier samen iets goeds van gaan maken. Met u als motiverende ouder. Met de kinderen die 
enthousiast de lessen gaan volgen. Met een team dat met passie voor de kinderen hun lessen ook online gaan 
geven.
In deze info willen we u het een en ander vertellen over de plannen die we hebben voor de komende periode. 
Wat we sowieso belangrijk vinden is dat iedereen een paar weken rust pakt tijdens de kerstvakantie. Daarom wil 
ik afsluiten met iedereen nu alvast een gezegende kerst en een gezond 2021 toe te wensen! 

De komende dagen
Tot de kerstvakantie hebben we nog drie dagen 
school. Officieel. Nu de kinderen niet naar school 
mogen, willen we die dagen gebruiken om de lessen 
voor na de vakantie klaar te maken. 
Om de verbondenheid met elkaar te blijven voelen, 
verwachten we dat alle leerlingen woensdag en 
donderdag klaar zitten bij een chromebook of ander 
device. De kinderen krijgen een uitnodiging van de 
leerkracht en krijgen dan een opdracht die ze 
moeten maken.

Vrijdag hebben we een online kerstviering op het 
programma staan. Die zal om 9 uur zijn. U krijgt 
hiervoor een uitnodiging (link) via Parro en de mail, 
zodat we met team, kinderen èn ouders 2020 op een 
mooie manier kunnen afsluiten.

Kinderen krijgen vandaag een potje mee dat ze zelf 
hebben versierd. Het is de bedoeling dat dit potje 
tijdens de kerstviering zichtbaar in beeld is. Kerst is 
immers het feest van het licht. 
Mede daarom vragen we van u en de kinderen dat 
dit lichtje op 24 december (kerstavond) in de 
vensterbank wordt gezet.



Ouderavond Leren Anders Organiseren
Op 9 februari willen we een online ouderavond 
organiseren waarin we u willen bijpraten over de 
ontwikkelingen rondom het anders organiseren van 
onderwijs. Deze informatieavond wordt samen met 
Emile Eshuis van het RPCZ georganiseerd. Hij 
begeleidt ons bij dit traject.
Een uitnodiging voor deze online-ouderavond 
ontvangt u tegen die tijd. 

Rapport

Op 5 februari krijgen de kinderen het rapport mee. 

Althans...zo hebben we dat gepland. Dit rapport is op 

de leest geschoeid van het rapport dat de kinderen 

voor de zomervakantie mee kregen. 

We hebben gemerkt dat een combinatie van een 

beschrijvend rapport en resultaten van leerlingen op 

dit moment het beste werkt. 

We zijn ons aan het oriënteren op een wijze van 

rapporteren dat past bij de werkwijze en de visie van 

de school. Dit schooljaar zullen we nog geen 

definitief nieuw rapport invoeren.

Noodopvang
Net als in de periode van voor de zomervakantie, is 
de school verplicht noodopvang te organiseren 
voor ouders in vitale beroepen. Een lijst hiervan is 
op rijksoverheid.nl te vinden, mocht u twijfelen of 
u onder deze groep valt. Noodopvang is opvang op 
school gedurende de reguliere lesuren. Dus van 
8:30 tot 14:30 (op woensdag tot 12:30). Voor 
opvang buiten deze uren verwijs ik u naar de 
Maneblussertjes (info@maneblussertjes.nl)
Wanneer beide ouders in een cruciale sector 
werkzaam zijn, is noodopvang op school een reële 
optie. Mocht u zonder noodopvang kunnen, dan 
verdient dat wel de voorkeur. Vaak zal uw kind 
alleen of bijna alleen op school zijn. Mocht het zo 
zijn dat een van de ouders in een niet-cruciale 
sector werkzaam is, dan hopen we dat u in 
onderlinge afstemming opvang thuis kunt regelen.
Maar...wanneer u er niet uitkomt en het lukt 
gewoonweg niet, dan gaan we in bovenstaande 
gevallen noodopvang op school realiseren. Neemt 
u dan contact met mij op middels een mail 
(s.g.brinksma@onzewijs.nl) 

Gebruik chromebooks van school
Tijdens de periode van de online-lessen zijn veel 
chromebooks van school in bruikleen gegeven aan 
de kinderen. Wellicht ten overvloede vragen we 
iedereen zorgvuldig met deze devices om te gaan. 
Het apparaat mag alleen thuis of op school worden 
gebruikt door de betreffende leerling. Schade o.i.d. 
komt voor rekening van de gebruiker wanneer het 
chromebook niet op school is. U heeft daarvoor 
getekend, maar...ik hoop niet dat we het nodig 
zullen hebben. De vorige keer is het ook goed 
gegaan, immers!

Studiedag 29 januari
Er staat een studiedag gepland op 29 januari. De 
kinderen zijn die dag hoe dan ook vrij. 

Peuterwerk
De speelzaal was al in kerstsfeer en de lichtjes al 

gemaakt. Vrijdag zouden we kerstfeest vieren met 

alle peuters bij elkaar. Kerststukjes maken , het 

kerstverhaal en twinkel twinkel kleine ster 

zingen,maar vooral samen zijn.

Helaas kan het niet doorgaan en zitten we thuis.
Voor alle kinderen een vreemde en teleurstellende 
afsluiting van het jaar.
Ik brand een kaarsje voor iedereen in deze rare tijd 
en wens voor u allen toch fijne kerstdagen en een 
goed, gelukkig warm en liefdevol nieuwjaar toe.
Groetjes juf Desiree

Volgend bulletin: 12 januari 2021

Voedselbank
Geachte ouders van de leerlingen van de basisschool 
de Palmenhof en de peuterspeelzaal 't Groentje,
Namens de voedselbank en de diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Sint Laurens, willen we u 
bedanken voor uw gulle gaven, door zowel voedsel als 
geld te doneren tijdens de inzamelingsactie voor de 
voedselbank in november.
Er zijn 7 kratten, 5 volle boodschappentassen en een 
paar doosjes met voedingsmiddelen en €500,00 naar 
de voedselbank gegaan.

Met vriende-
lijke groet, 
Matty v/ d 
Gruiter-van 
Offenbeek

mailto:s.g.brinksma@onzewijs.nl



