
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Uit de nieuwsberichten weten we dat de lockdown met minimaal 3 weken wordt verlengd. 
Wellicht wordt de lockdown voor het basisonderwijs met maar 1 week verlengd, zodat de 
leerlingen op maandag 25 januari weer naar school kunnen.  
We wachten af! Van 18 t/m 22 januari a.s. ontvangen de kinderen in ieder geval nog (online) 
thuisonderwijs.  
Een woord van dank aan de ouders die, naast hun thuiswerk, de kinderen ondersteunen 
tijdens het online onderwijs. Daarnaast een groot compliment aan de kinderen. Ze zijn enorm 
betrokken en actief tijdens de vele activiteiten die ze thuis  ‘mogen’ uitvoeren.  
 
- Ophaalmoment materiaal. (gewijzigde tijden!) 
Dinsdagmiddag 19 januari a.s. krijgen de leerlingen via het ‘raam’loket (groep 5-8) of via de 
lokaaldeuren (groep 1-4) opnieuw materiaal voor thuiswerk aangeboden.  
De groepen 5 t/m 8 krijgen kopieën van bijv. Nieuwsbegrip en zaakvakken. Als ouders deze 
thuis kunnen printen, hoeven zij geen materiaal op te halen (mag natuurlijk wel).  
We hebben daarom een rooster gemaakt voor het ophalen van het (les)materiaal.  
De eerste letter van de achternaam is bepalend voor de ophaaltijd.  
Het werk van groep 1/2 en groep 3/4 wordt opgehaald bij de deur van het groepslokaal via 
de ingang kleuterplein. Het werk van de groepen 5 - 6/7 en 8 wordt aangeboden via het raam 
van het eigen groepslokaal. rooster ophalen: 
13.00 - 13.15 uur: achternamen A t/m F  
13.15 - 13.30 uur: achternamen G t/m L  
13.30 - 13.45 uur: achternamen M t/m R  
13.45 - 14.00 uur: achternamen S t/m Z  
 
- Noodopvang. 
Er is noodopvang beschikbaar voor kinderen waarvan één van de ouders een cruciaal 
beroep uitoefent en het daarnaast voor deze ouders echt niet mogelijk is andere opvang te 
regelen bij bijvoorbeeld grootouders, vrienden of buren.  
Als u parttime werkt s.v.p. uw kind alleen aanmelden op dagen waarop u uw cruciale beroep 
uitoefent. Het is niet de bedoeling dat de school noodopvang verzorgt op dagen dat een van 
de ouders vrij is. 
School is verantwoordelijk voor de noodopvang van de kinderen tijdens schooltijd.  
De COKD vangt kinderen op buiten schooltijd. Ouders moeten dit zelf regelen met de 
kinderopvang. 
De ouders kunnen noodopvang aanvragen voor 18 t/m 22 januari bij de directie via het 
volgende mailadres: s.vanschaik@csgdewaard.nl 
Svp vermelden voor welke dag(en)/dagdelen, om welke kind(eren) het gaat en in welke 
groep het kind/de kinderen zitten. Tevens bij de aanvraag vermelden of uw kind(eren) 
overblijft op school of niet. bvd 
 
- Onderwijs aan leerlingen van groep 8. 
De overheid geeft aan dat het niet de bedoeling is dat leerlingen van groep 8 nu naar school 
komen om fysiek onderwijs te ontvangen. 
 
- Advisering naar het VO. 
Het Samenwerkingsverband VO heeft data voor het adviseringstraject gedeeld.  
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Als de basisscholen inderdaad op 25 januari a.s. opengaan dan kan dit tijdpad gehandhaafd 
blijven: voor 19 mrt moeten leerlingen dan aangemeld zijn bij het VO. Deze afspraak is 
Hoeksche Waard breed. De M-toetsen kunnen dan vanaf 1 februari worden afgenomen, 
gevolgd door het verder invullen van de Plaatsingswijzer en online gesprekken met ouders 
en leerlingen groep 8. 
In het geval van een langere schoolsluiting volgt volgende week nadere informatie vanuit de 
gezamenlijke samenwerkingsverbanden in de Hoeksche Waard (PO en VO) over de 
advisering richting het VO. Er blijft sprake van gezamenlijk beleid tussen alle partijen ten 
aanzien van dit thema. 
 

- Overblijven. 
De afgelopen weken was het overblijven tijdens de noodopvang gratis. Met ingang van  
18 januari moet worden betaald voor het overblijven.  
Bij de aanmelding voor noodopvang s.v.p. ook vermelden of kinderen overblijven op school 
of thuis mogen eten. 
 
- Leerplicht. 
De leerlingen hebben leerplicht. Van kinderen die naar de noodopvang komen wordt 
verwacht dat zij om 8.30 uur aanwezig zijn. We kunnen dan -in de groep- met elkaar starten. 
Tijdens het thuisonderwijs krijgen leerlingen online les via Google Meet.  
De tijd die leerlingen instructie moeten volgen is/wordt vermeld in de weekbrief van de groep 
of in Classroom. Op deze tijden moeten de leerlingen online zijn en meedoen aan de les. 
Het niet meedoen met de online les op afgesproken tijden wordt gezien als ongeoorloofd 
schoolverzuim en moeten we doorgeven aan de leerplichtambtenaar.    
Online onderwijs is dus niet vrijblijvend! 
 
- CITO toetsen.  
We beginnen meestal midden januari met de Citotoetsen in de groepen 3 t/m 8. Wegens het 
thuisonderwijs zullen we later starten met de afname van deze toetsen. We beginnen met de 
Cito’s -als we 25 januari weer naar school mogen- op maandag 1 februari. 
Het is niet toegestaan om leerlingen in groepjes naar school te laten komen voor 
toetsafname tijdens de periode van onlineonderwijs. 
 
- Rapporten.  
Over de uitreiking van de rapporten en de voortgangsgesprekken volgt volgende week meer 
informatie. 
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


