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Nieuwsbrief 
18 januari 2021 

 
Lieve kinderen en ouders,  
 
Langzaam wordt het steeds duidelijker dat het nog wel even kan duren voordat we weer met z'n allen 
naar school mogen... de onzekerheid van de Britse mutatie en de niet snel genoeg dalende besmettingen 
zorgen ervoor dat de school voorlopig nog dicht blijft voor de meeste kinderen. Uiteraard hopen we dat 
er snel meer duidelijkheid komt over de datum waarop we op een verantwoorde en veilige manier weer 
lekker met z’n allen naar school kunnen.  
Tot die tijd zullen we onderwijs op afstand blijven verzorgen en noodopvang bieden aan kinderen 
waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben of er sprake is van een kwetsbare (thuis)situatie.  
Om toch een klein beetje inzicht te geven in hoe het er op school aan toegaat, deze nieuwsbrief.  
 
Noodopvang 
Op dit moment hebben we dagelijks tussen de 10 en 15 kinderen op school. Soms verdelen we deze in 
twee groepen om rustiger te kunnen werken.  
Deze kinderen krijgen hetzelfde programma aangeboden als de kinderen die thuis zijn. Met een 
leerkracht, onderwijsassistent en/ of stagiaires houden we toezicht en zorgen ervoor dat de sfeer rustig 
en fijn is. Dit doen we met extra mensen, zodat de leerkrachten van de groepen focus kunnen leggen op 
het onderwijs op afstand. Noodopvang heeft als doel dat ouders met een cruciaal beroep hun werk 
kunnen doen of kinderen met een kwetsbare thuissituatie toch hun schoolwerk kunnen maken. We 
bieden dus geen onderwijs of extra ondersteuning aan zoals we dat normaal gesproken zouden doen, 
maar vangen de kinderen op en begeleiden ze daar waar nodig in het onderwijs op afstand. Het verzoek 
om de opvang zo veel mogelijk zelf te regelen blijft nog steeds van kracht, ook wanneer 1 van de ouders 
een cruciaal beroep heeft. Dit zorgt ervoor dat het begeleiden van de kinderen in de noodopvang 
werkbaar blijft. Tevens blijft het aantal kinderen in de noodopvang hierdoor zo laag als mogelijk, 
waardoor een eventuele kans op besmetting beperkt wordt.  
Lukt het echt niet om de kinderen thuis op te vangen mail dan naar directie.element@catent.nl of stuur 
een bericht via Parro naar Annika, we vangen de kinderen dan uiteraard met veel liefde op. We willen u 
vragen om ook uw beroep te vermelden in het bericht. 
 
Onderwijs op afstand 
We zijn nu twee weken op weg. We zien dat iedereen hard aan het werk is en dat zowel kinderen als 
ouders zich volop inzetten, onze complimenten hiervoor! We hebben met alle kinderen contact via 
(video) bellen, chatten, meetings in Google Classroom en Parro.  
We zijn het er met elkaar over eens dat het onlineonderwijs, ondanks dat het over het algemeen goed 

verloopt, niet snel een perfecte vervanger zal worden voor het geven van fysiek onderwijs. Alle kinderen 

in Nederland zitten op dit moment in hetzelfde schuitje. We pakken het gewone onderwijs weer op zodra 

de school open kan en geven de kinderen dan de hulp die zij nodig hebben. Het heeft geen zin om erover 

in de stress te raken. Juist nu hebben kinderen behoefte aan vrolijkheid en plezier. Dus, als het een keer 

een dagje niet lukt... geen paniek en ga even lekker naar buiten of een spelletje doen.  

Als de kinderen weer lekker naar school kunnen observeren wij als leerkracht waar en hoe we de 
ontwikkeling bij de kinderen weer zo vloeiend mogelijk door kunnen laten lopen.  
 
Tot slot 
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Ondanks de zorgelijke situatie en de ellende die het op kan leveren zitten we niet bij de pakken neer als 

team. Wij gaan er vol gas voor en blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden om er het beste van te 

maken in deze tijd. Er is licht aan het einde van de tunnel, alleen de lengte van de tunnel is nog 

onduidelijk. Het is een kwestie van een lange adem en volhouden met zijn allen. Samen komen we het 

verst! 

Mochten er vragen, tips, onzekerheden of iets anders zijn, schroom niet om het ons te laten weten.  

 

Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


