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Beste ouders, verzorgers,
“Dat het maar een mooi jaar mag worden….”
We spreken het graag naar elkaar uit.
Maar dat dan de praktijk van alledag wat weerbarstiger is, maakt dat we onze ambities wat moeten
bijstellen. Beginnen in het nieuwe jaar met een lock-down is geen keuze die we graag omarmen, maar
we realiseren ons heel goed dat de noodzaak er is. Liever waren we gestart met alle kinderen in de
klas, op de verschillende locaties in -voor de meeste kinderen- nieuwe omgevingen.
Maar toch gaan we er samen een mooi jaar van maken.
We blijven zoveel mogelijk met elkaar in contact; via een meet, een e-mail, een app of het liefst weer
live bij elkaar. We zullen de ontwikkelingen vanuit de regering blijven volgen en het onderwijs zo goed
mogelijk inhoud geven.
Het wordt gewoon een mooi jaar!
Waarbij we na de zomervakantie weer volledig alle groepen in het hoofdgebouw kunnen vestigen.
Waarbij we kunnen genieten van een fris, opgeknapte leeromgeving met een gezond klimaat in de
lokalen. Waarbij we dankbaar gebruik kunnen maken van de uitbreiding (3 nieuwe lokalen en de
tweede speelzaal). Waarin we elkaar weer mogen zien, spreken en gezamenlijke activiteiten
uitvoeren!
Ik wens iedereen een mooi jaar toe!
Met vriendelijke groet,
Frank Op de Beek

tijdelijke huisvesting / renovatie/ uitbreiding
Laatste ontwikkelingen:
Graag brengen we u op de hoogte van de laatste stand van
zaken rond de tijdelijke huisvesting, de renovatie en de
uitbreiding van het gebouw.
Alle tijdelijke voorzieningen voor de groepen die extern hun
onderwijsaanbod gaan krijgen, zijn klaar voor gebruik.
De portocabins zijn volledig ingericht voor de groepen 3 en 4
en een gedeelte van de ondersteuning van leerlingen.
De twee groepsruimtes bij Kober (locatie Griffioen) voor de
groepen 6 hebben een kleine metamorfose ondergaan en zien
er aantrekkelijk uit.
De groepen 1-2 zijn intern verhuisd naar de rechter vleugel van het gebouw en in de aula zijn twee
ruimtes gecreëerd voor de groepen 8.
Bij Kober Kornuiten (Kinderopvang) zijn in samenspraak met de betreffende medewerkers kleine
aanpassingen gemaakt, zodat de beide groepen 5 op de 1ste en de 2de verdieping les kunnen krijgen.
De leerkrachten en kinderen van de groepen 7, die al vanaf het begin van het schooljaar gehuisvest zijn
bij de Griffioen, kijken ernaar uit om weer schoolgenootjes en leerkrachten te mogen ontmoeten.
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Thuisonderwijs / online
We hebben veel geleerd van de eerste lock-down. Dat merkten we toen we genoodzaakt waren om
tijdens de tweede golf weer het online onderwijs op te pakken. Inmiddels zijn alle groepen/
leerkrachten op enigerlei wijze digitaal in contact met de leerlingen.
We begrijpen dat het voor de ouders best een opgave kan zijn en dat het een
groot verschil is of jouw kind in de onderbouw zit of in de bovenbouw. Uiteraard
proberen we zoveel mogelijk de kinderen zelfstandig de lessen/ aanbod te laten
volgen. Maar bij de jongste leerlingen is vaak de aanwezigheid van een ouder
gewenst.
Soms zijn er wat ‘wifi-perikelen’ of loopt het chromebook thuis vast. Dat
is natuurlijk erg vervelend. In het laatste geval (vastlopen van het
chromebook) kun je naar school bellen (076-5413200). Dan kunnen we
meestal op afstand het chromebook weer aan de gang krijgen.

Op dit moment maken er zo’n 90 leerlingen gebruik van de
noodopvang. Gedurende de schooltijden zijn collega’s met de
kinderen bezig hun ‘thuisonderwijs’ samen te volgen en daar
waar nodig extra uitleg te geven.
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we de
noodopvang inhoud kunnen geven in het gebouw van Kober
Kinderopvang. In deze recentelijk opgepimpte locatie voelt
het alsof we in een huiselijke omgeving werken en spelen.
We willen onze dank zeker uitspreken naar de unitmanager
en de medewerkers van Kober.

Voortzetting noodopvang
Zoals u heeft begrepen wordt de lock-down
verlengd gaan met minimaal twee weken. Dit
betekent dat we ook de daaraan gekoppelde
noodopvang voor kwetsbare leerlingen en de
leerlingen van ouders met cruciale beroepen
onder schooltijden gaan opvangen.
Eventuele vragen rond kinderopvang
(overblijven, BSO) dient u rechtstreeks weg te
leggen bij Kober Kinderopvang.

Alle ouders krijgen deze week een nieuwe uitvraag voor de noodopvang.
Aan u het verzoek om kritisch te kijken of de noodopvang echt noodzakelijk is en zo ja het formulier
volledig ingevuld weer te retourneren.
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Sfeerimpressies online onderwijs

Via verschillende manieren krijgen we foto’s, brieven, acties, tekeningen van kinderen die keurig thuis
bezig zijn met het onderwijsaanbod. Graag willen we laten zien hoe het thuisonderwijs mogelijk wordt
gemaakt vanuit school en hoe de noodopvang is geregeld.

groep 4 juf Miriam (portocabin boven)

groep 3 juf Els (portocabin beneden)

noodopvang groepen 1-2
Kornuiten beneden

noodopvang groep 4-7
Kornuiten 1ste verdieping

groep 8 Juf Sabine en juf Karin
(lokaal in aula)

groep 8 Juf Mariska
(lokaal in aula)
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Sfeerimpressie van de renovatie

Dat er in en rond de school veel activiteiten plaatsvinden is op veel plaatsen goed te zien. Er staan
containers op het voorplein en het volledige achterplein is een bouwplaats geworden.
In de eerste fase van de renovatie wordt een groot gedeelte van het gebouw volledig gestript. Het is
bijzonder om te zien dat het oude gebouw weer zijn oude ‘vormen’ laat zien.

oude lokaal groep 3 (juf Els/ juf Elke)

kleutergang

oud lokaal groep 6 (meneer Stefan)

oude lokaal groep 3 (juf Josine)

kleuterlokaal

oud lokaal groep 6 (juf Esther en
meneer Edwin)
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speelplaats achterplein
verwijderen van bomen

toiletgroep bij groep 5

speelplaats achterplein
tijdelijk verwijderen speeltoestellen

toiletgroep bij groep 5
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strippen van de vloer (kleuters)

afsluiting aula

WillyWortel ruimte

kleutertoiletjes klaar voor gebruik

Tot de volgende Horizontaal!
Met vriendelijke groet, namens het team,
Frank Op de Beek

6

