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Beste ouders, 

 

Allereerst: Dank voor de complimenten die u heeft gestuurd. 

 

De komende weken 

Dinsdagavond werd bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd met drie weken. Voor het 

basisonderwijs wordt nog gekeken of de mogelijkheid bestaat om 25 januari de deuren weer te 

openen. Na grondig onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus komt hier meer 

duidelijkheid over. We zullen dus nog even af moeten wachten. 

Dit betekent dat wij in ieder geval na deze week nog een week – en mogelijk langer – onderwijs op 

afstand zullen moeten organiseren. Dit is de afgelopen weken goed gegaan en kan alleen goed 

blijven gaan als we het samen doen: ouders, kinderen en leerkrachten. Wij zijn ervan overtuigd dat 

we deze uitdaging met elkaar aankunnen. We komen er ook meer en meer achter dat de wijze 

waarop wij het nu hebben ingericht en het positieve effect dat dit met zich meebrengt zeer op prijs 

wordt gesteld door zowel de kinderen, hun ouders en ons personeel.  

Wij vonden het cruciaal dat, toen we de 2de lockdown ingingen, er voor iedereen duidelijkheid was: 

Daarom hebben we gekozen voor: Alle groepen iedere dag op vaste tijden online, óók de 

kleutergroepen. En niet alle groepen op dezelfde tijden maar ook hier een verdeling in tijden, om het 

in de diverse gezinnen met meerdere kinderen niet al te ingewikkeld te maken voor ieder kind om 

online te kunnen zijn. 

Zo weet iedereen waar hij en zij aan toe is. Dat geeft structuur in de dag. En rust. 

In de middaguren kan er dan gedifferentieerd gewerkt worden (kleine groepjes of soms een leerling 

individueel). En ik voel het als ik collega’s hier spreek: Het gaat echt goed. Het valt soms ook nog 

wel tegen, maar dat is ook niet gek. Dit is voor iedereen ‘nieuw’. We gaan hier met frisse moed 

verder. En het gaat ons samen lukken! 

 

De noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen begint vol te 

raken. Wij blijven ons best doen dit goed te organiseren en willen u met klem vragen alleen gebruik 

te maken van de opvang als het écht niet anders kan. Ook dit zullen we samen moeten doen. 

 

Kindvrije week vervalt, behalve woensdag 3 maart 

In de week ná de voorjaarsvakantie zouden alle kinderen nóg ’n vrije week hebben zodat 

leerkrachten aan de studie kunnen. U begrijpt….dit gaan we niet doen. We kunnen niet, als de 

scholen eind januari of ergens in februari weer open gaan, deze vervolgens weer een week sluiten, 

zodat de kinderen na de voorjaarsvakantie wéér een week thuis zitten en dan ook nog eens zónder 

onderwijs. 

Dus. Die kindvrije week vervalt. Er is gewoon school na de vakantie (tenzij het nog niet mag 

natuurlijk). Behalve op woensdag 3 maart. Dan moeten we echt als team aan het werk om alles 

voor de komende maanden voor te bereiden. 

Uw kind is dus vrij op 3 maart en de rest van de week mag uw kind gezellig naar school komen!  

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 

Tussenschoolse Opvang 

Op 25 januari a.s. zou er normaal gesproken een incasso plaatsvinden in verband met de betaling 

van de gelden van de Tussenschoolse Opvang, betreffende de tweede termijn van het lopende 

schooljaar. De ouder(s)/verzorger(s) die geen machtiging voor een incasso hebben afgegeven 

ontvangen dan altijd een factuur. 

In verband met de huidige lockdown en sluiting van de basisscholen, hebben wij besloten om de 

incasso en het versturen van de facturen nu niet door te laten gaan. Wij willen eerst afwachten wat 

de maatregelen van de regering gaan zijn en wanneer wij uw kinderen weer op school mogen 

verwelkomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte! 

 

Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 

 


