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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Gisteren hebben we afscheid genomen van Sanne. Ze was blij verrast met de filmpjes. Erg 

leuk. Uiteraard vinden wij het jammer dat ze er een tijdje niet is, maar we gunnen haar 

een fijn verlof. Juf Sanne wordt tot de zomervakantie vervangen door Diane van Rossum. 

Zij is ook IB-er op De Dennenkamp in Ommen.  

Zoals iedereen natuurlijk weet blijven de scholen in ieder geval nog dicht tot 8 februari.  

We hopen dan ook dat we de deuren van school dan weer kunnen openen. 

Komende tijd zal daar meer duidelijkheid over komen. Tot die tijd houden we rekening 

met alle mogelijke scenario's. 

Het liefst zien wij alle kinderen weer op school. 

 

Alle leerkrachten zetten zich optimaal in om het lesgeven op afstand zo goed mogelijk te 

verzorgen. Het is dan ook mooi om te zien dat iedereen (kinderen en leerkrachten) zo 

trouw op tijd is ingelogd. We zijn ook erg blij met de inzet van onze onderwijsassistenten 

en stagiaires. Werkelijk iedereen is ingezet bij het lesgeven op afstand. Het ook een zeer 

bijzondere situatie nu we twee leerkrachten hebben die net zijn gestart op Nieuwebrug. 

Voor beide is dit een lastige manier om de kinderen beter te leren kennen. Hetzelfde geldt 

voor onze nieuwe leerling Daan. Voor hem ook bijzonder om zo te starten. 

 

Opvang op school  

In vergelijking met de vorige lockdown in maart wordt er nu veel meer gebruik gemaakt 

van opvang op school.  

Kinderen die worden opgevangen zitten bij de eigen leerkracht. Ook zij krijgen “les op 

afstand”, maar dan in het klaslokaal. Het is niet zo dat kinderen die op school worden 

opgevangen les krijgen zoals we dat normaal doen. Bij de kleuters is dat iets makkelijker, 

maar ook daar is het programma aangepast. Iedereen, zowel thuis als op school, krijgt 

dezelfde lesstof. De rest van de dag is het letterlijk het opvangen van de kinderen, naast 

het reguliere werk dat het personeel heeft. 

Tot nu toe is het nog gelukt om de opvang goed te verzorgen, maar we doen wel een 

beroep op u om ook zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kijken of daar opvang 

mogelijk is. 

Alleen in het uiterste geval verzoeken wij u uw kind aan te melden voor de opvang. 

 

Margedag 
 

Op woensdag 27 januari staat in de jaarkalender een margedag gepland. Deze gaat 

gewoon door. De leerkrachten houden zich dan bezig met schooltonwikkeling. De kinderen 

hebben op deze dag geen (online) les. 

 

 

 

 

 

 

Les op afstand 
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