
   
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds zondag jl. weten we dat het basisonderwijs en de kinderopvang dicht blijven tot  
minimaal 8 februari. We hopen vanaf 8 februari -op verantwoorde wijze- weer fysiek les te 
mogen geven aan onze leerlingen. We wachten af. 
 
- Ophaalmoment materiaal. (gewijzigde tijden!) 
Op dinsdagmiddag 26 januari en op 2 februari 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 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.  
Wij geven online onderwijs aan groepen/leerlingen. Het daarnaast opvangen van kinderen 
en het aandacht geven aan kinderen in de noodopvang brengt ons af en toe in een lastige 
positie. Onze primaire taak is het geven van (online) goed onderwijs. Noodopvang komt 
daarbij. Het is en blijft noodopvang.  
Ouders kunnen -noodzakelijke- opvang aanvragen voor de periode 25 januari t/m 5 februari 
bij de directie via het volgende mailadres: s.vanschaik@csgdewaard.nl 
Ook als u al eerder gebruikt heeft gemaakt van de noodopvang verzoeken we u zich 
opnieuw aan te melden voor specifieke dagen/weken binnen deze periode.  
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. 
Aanmelden voor noodopvang: uiterlijk 22 januari a.s. 
 
- 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. 
 
- CITO toetsen.  
We beginnen door het thuisonderwijs niet voor 15 februari met de afname van Cito toetsen in 
de groepen 3 t/m 8. We hopen de Cito-periode af te ronden op vrijdag 19 maart.   
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- Rapporten.  
Door verlenging van de lockdown krijgen de leerlingen hun eerste rapport op vrijdag  
26 maart mee naar huis. De voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen (groep 6/7) 
zullen  plaatsvinden van 29 t/m 31 maart. Bij groep 1/2 is een uitloop mogelijk naar 6 t/m 8 
april i.v.m. de grootte van de groep. De voortgangsgesprekken zullen -waarschijnlijk- online 
plaatsvinden. Deze planning is natuurlijk afhankelijk van het openstellen van de scholen 
m.i.v. 8 februari. Als de scholen langer dicht blijven, wordt de planning opnieuw aangepast. 
 
- Groep 8. 
De leerlingen van groep 8 moeten uiterlijk 19 maart worden aangemeld bij het voortgezet 
onderwijs. De Cito-toetsen die belangrijk zijn voor de plaatsingswijzer zullen we uiterlijk  
5 maart afnemen. Het gaat om de toetsen: 
* rekenen & wiskunde M8 
* begrijpend lezen M8 
* technisch lezen: DMT  
* spelling M8 
De andere toetsen nemen we later af, maar voor 19 maart. De gesprekken met de 
ouders/leerlingen groep 8 vinden plaats in de week van 8 t/m 11 maart. 
Deze planning is natuurlijk afhankelijk van het fysiek onderwijs. Als de scholen langer 
gesloten blijven, wordt ook deze planning aangepast. 
 

Blijf gezond, 
met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
 
Steven van Schaik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


