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Margedag team. Kinderen zijn vrij
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Voorjaarsvakantie

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!!!
We hebben het jaar 2020 afgesloten met een
onverwachte schoolsluiting i.v.m. de lockdown. Hierdoor
vielen de feestelijke activiteiten van de laatste week in
het water. Ondanks de bijzondere omstandigheden
hopen we dat u toch heeft kunnen genieten van een hele
fijne vakantie!

Juf Hannah
De week voor de kerstvakantie is juf Hannah gestopt met
de werkzaamheden op school om zich voor te bereiden
op de operatie die haar te wachten stond. Karolien
Boetje heeft de taken vanaf die tijd overgenomen en zal
dit blijven doen totdat juf Hannah weer zo ver hersteld
is dat zij haar werkzaamheden weer op kan pakken.

Het jaar is alweer een week oud en de kinderen en de
leerkrachten zijn weer volop aan het werk! Helaas
hebben we elkaar nog niet ‘live’ kunnen ontmoeten maar
moeten we het onderwijs via laptops, ipads en
chromebooks verzorgen. Dat hadden we graag anders
gezien.

We kunnen u vertellen dat de operatie goed verlopen
is en dat juf Hannah voor de Kerst weer thuis was om in
rust te kunnen herstellen van de operatie. Een aantal
teamleden heeft haar al telefonisch gesproken. Het was
fijn om haar weer te spreken.
De operatie is de eerste grote hobbel die genomen
moest worden. Er staan nog een aantal andere
behandelingen gepland. Hierover kunt u meer lezen in
de brief van onze bestuurster Marian Bakker die bij
deze nieuwsbrief is bijgevoegd.

Vanaf deze plek willen we u heel veel liefde, geluk en
gezondheid wensen voor het nieuwe jaar 2021!
We hopen elkaar snel weer persoonlijk te kunnen
ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Team OBS WA Scholtenschool

We wensen juf Hannah heel veel sterkte bij alles wat
nog komen gaat.
Een aantal ouders heeft een persoonlijk kaartje voor juf
Hannah geschreven en spontaan op school gebracht.
Wilt u Hannah en haar gezin een kaartje sturen dan kan
dat uiteraard. U mag het kaartje op school afleveren en
wij zullen er voor zorgen dat het aan haar wordt
gegeven.

Onderwijs op afstand
We zijn het jaar begonnen in een lockdown, dit betekent
dat we vanaf deze week onderwijs op afstand geven.
Deze periode is gepland tot 19 januari 2021 maar als
we de berichten volgen in de media achten we de kans
aanwezig dat dit langer gaat duren. Zodra er meer
bekend is, laten we weten hoe we na 19 januari verder
gaan.
Afgelopen maandag was de eerste online lesdag.
Gisteren hebben we als team vergaderd hoe de
ervaringen zijn geweest de afgelopen dagen.
Op maandag liepen we tegen een aantal moeilijkheden
aan met inloggen en leenlaptops die niet werkten. Dit
was een wat chaotische dag voor de leerkrachten maar
waarschijnlijk ook voor de kinderen en u als ouders. Toch
merken we dat na deze opstartproblemen de dagen
erna over het algemeen heel goed zijn verlopen.
We willen u heel erg bedanken voor de ondersteuning
van de kinderen en de leerkrachten om het
thuisonderwijs te organiseren. We weten dat dit erg veel
vraagt van iedereen. Mocht u tegen problemen
aanlopen dat mag u altijd de leerkrachten mailen. Op
werkdagen zullen zij de mail (in elk geval) tussen 13 en
14 uur beantwoorden.
Er zijn een aantal kinderen die we nog niet online
hebben gezien. Met de ouder(s) van deze kinderen
zullen we contact opnemen. Het kan zijn dat het niet lukt
om online te komen omdat er geen computer is of omdat
de computer niet goed werkt. Als school bieden we de
mogelijkheid om van school een computer te lenen.

zelf te proberen opvang te regelen om de volgende
reden: Wanneer de leerkrachten kinderen moeten
opvangen kunnen zij geen online lessen verzorgen aan
de groep. We hopen op uw begrip hiervoor.
Thuis onderwijs en opvang verzorgen vraagt behoorlijk
wat van u. Wanneer het thuis in deze periode niet goed
gaat en u tegen problemen aanloopt dan mag u contact
opnemen met Anita Walburg (Intern begeleider). Samen
met haar kunt u kijken wat we voor u kunnen doen. Mail
dan naar anitawalburg@ultiemonderwijs.nl
Morgen ontvangt u van de leerkrachten een mail voor
de lessen van volgende week.
Actie Bol.com
Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de
kinderen. Daarom willen we uw aandacht vragen voor
een actie die Bol.com opgestart heeft om tijdens de
lockdown lezen leuk te maken. Voor 1 cent kunt u via de
onderstaande link een boek downloaden voor uw
zoon/dochter. We bevelen deze actie van harte aan.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

Margedag woensdag 3 februari
Op woensdag 3 februari 2021 staat er een margedag
gepland voor het team. Op deze dag staat een
teamtraining gepland. De kinderen krijgen op deze dag
geen onderwijs en zijn dus vrij. Hoe we de teamtraining
in gaan vullen is afhankelijk van de omstandigheden op
dat moment.
Open dag Aletta Jacobs voor groep 8
Op 12 januari 2021 zou er voor de groep 8 leerlingen
een open dag zijn op de Aletta Jacobs College. Deze
dag gaat niet door. Zodra we weer naar school gaan
zullen docenten van het AJC onze school bezoeken en
worden informatiepakketjes uitgedeeld
aan de
leerlingen van groep 8.

Noodopvang
Er zijn een aantal ouders onder u met een vitaal beroep
(zorg, onderwijs, opvang, winkels enz.). Wanneer u een
vitaal beroep heeft en u dus op het werk moet zijn, is er
mogelijkheid tot opvang op school. Wanneer dit nodig
is kunt u mailen naar het mailadres van school. Aan deze
opvang zijn wel regels verbonden.
We willen u vragen om eerst zelf binnen uw familie of
kenniskring te kijken of er opvang mogelijk is. Wanneer
dit niet lukt, kunt u contact opnemen. We vragen u om

