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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dinsdag 15 december was onverwacht de laatste schooldag van 2020. Hopelijk heeft u 

met het gezin genoten van rustige dagen met veel tijd en aandacht voor elkaar. Ook de 

kerstvakantie is mogelijk anders verlopen dan gedacht, zo ook de start op maandag 4 

januari 2021 vanwege de tweede schoolsluiting. 

 

In deze Flessenpost leest u meer informatie hierover. Ook dit keer laten we de agenda 

weg in de Flessenpost. Er is nog veel onzeker. Vooralsnog gaan we uit van een heropening 

op maandag 18 januari, maar we zullen de berichten hierover af moeten wachten. We 

houden u op de hoogte. 

 

2020 zal bij de meeste mensen niet in de top 3 staan. Laten we hopen dat 2021 veel 

goeds brengt voor iedereen, veel liefde, gezondheid en saamhorigheid. Hopelijk kunnen 

we straks weer de dingen doen die we altijd als normaal hebben beschouwd. Niets blijkt 

vanzelfsprekend, dus laten we het koesteren als iets weer kan en mag. Met elkaar moet 

het lukken om het virus eronder te krijgen, zodat we elkaar weer een hand kunnen geven 

en u weer mogen ontvangen in de school. 

 

Wij kijken ernaar uit! 

 
 

Mede namens het gehele team van 

obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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DE SCHOOLSLUITING (2) 
 

Helaas moeten we voor de tweede keer dicht. Ook nu gaan we er weer een goede periode 

van maken.  

 

Onderwijs op afstand met thuiswerkpakketten  

Ook deze schoolsluiting voorzien we de kinderen weer van thuiswerkpakketten. 

➢ Pakket 1 kunt u ophalen op maandag 4 januari tussen 8.15 uur en 10.00 uur. 

➢ Pakket 2 kunt u ophalen op maandag 11 januari tussen 8.15 uur en 10.00 uur. 

Net zoals de vorige keer worden de thuiswerkpakketten, inclusief lesplanning en 

eventueel bijbehorende (werk)boeken, via het raam/de deur uitgedeeld door de 

leerkracht(en). Voor de groepen 8, 7, 6 en de kleutergroep 1/2B/de Zeepaardjes mag u 

hiervoor wel het schoolplein op komen. 

 

Wilt u alstublieft anderhalve meter afstand houden van elkaar? Hartelijk dank! 

 

Noodopvang 

Als u voor de noodopvang op school in aanmerking komt, kunt u dit via 

h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl laten weten. Op deze dagen is het de bedoeling dat 

de kinderen hun thuiswerkpakket en andere benodigdheden mee naar school nemen, 

zodat ze hier (grotendeels) aan kunnen werken. Tijdens de noodopvang zitten kinderen 

van verschillende leeftijden bij elkaar. Uiteraard wordt er ook buiten gespeeld en 

eten/drinken we 2 keer per dag net als op een gewone schooldag (graag meegeven). 

De kinderen kunnen gebracht en gehaald worden op de gewone schooltijden via de ingang 

bij de parkeerplaatsen. Ook de kinderopvang kan hier de kinderen brengen en ophalen. 

De kinderen die op maandag 4januari naar de noodopvang komen, krijgen hun 

thuiswerkpakket op school uitgedeeld. 

 

Computerdevices in bruikleen 

Ouders kunnen een verzoek voor een computerdevice in bruikleen doen door een mail te 

sturen naar h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl. Graag naam van uw kind en de groep 

vermelden. Ophalen kan bij de ingang bij de parkeerplaats op: 

➢ maandag 4 januari 2021 tussen 8.15 uur en 10.00 uur. 

Bij het ophalen moet u een bruikleenovereenkomst tekenen, dus een leerling kan een 

computerdevice niet op komen halen. U begrijpt dat we alles graag weer in orde terug 

ontvangen als de school weer open gaat.  

Het is belangrijk dat kinderen beschikken over een computerdevice, zeker vanaf groep 

3, omdat we ook meer gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden tot leren. 

mailto:h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl
mailto:h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl
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Onderwijs op afstand digitaal 

Voor de kerstvakantie heeft u een brief meegekregen met daarbij alle inlogcodes en 

informatie die uw kind in de komende periode nodig heeft om gebruik te maken van een 

aantal digitale mogelijkheden, zoals Microsoft Teams. In de bijlage vindt u nog een 

samenvatting van deze informatie. Misschien bent u hier al mee bezig geweest. 

Naast de thuiswerkpakketten kan er ook gebruik worden gemaakt van verwijzingen naar 

links en websites. Deze staan in de thuiswerkpakketten en u krijgt hierover ook een 

apart overzicht via een Parrobericht van de leerkrachten. In dit overzicht staan tips 

voor oefenstof en creatieve suggesties voor groep 1 t/m 8.  

Op dit moment zijn we bezig met een BLICK-breed aanbod via Yurls. Tot die tijd kunt u 

ook veel informatie vinden op juf_annika.yurls.net. 

 

Een moment via Teams 

Op maandag 4 januari 2021 krijgt u van de leerkrachten van groep 3 t/m 8 een bericht 

via Parro met een uitnodiging om in te loggen via Teams. 

➢ Voor groep 3, 4 en 5 is er elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een 

gezamenlijk moment met de leerkracht via Teams tussen 10.00 en 11.00 uur.  

➢ Niet op maandagen, want dat zijn de ophaalmomenten voor de nieuwe 

thuiswerkpakketten. 

➢ Voor groep 6, 7 en 8 is dit tussen 9.00 uur en 10.00 uur. 

Dit moment via Teams is bedoeld om even bij te praten, de dagplanning te bespreken, 

vragen te stellen/beantwoorden, een (korte) instructie te geven en eventueel te 

bekijken wie waar nog hulp bij nodig heeft. De lengte van het moment kan verschillen. 

Ook kan er een (vervolg)afspraak gemaakt worden met een kleinere groep of een 

individueel kind/ouder. Het is belangrijk dat uw kind op die momenten achter de laptop 

of een ander computerdevice zit. Zo leren zij en wij stapsgewijs omgaan met digitaal 

onderwijs. Uw kind zal hier in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen, zeker in 

het voortgezet onderwijs en daarna. 

 

Wij realiseren ons, dat het best lastig kan zijn om thuis alles goed te organiseren, zeker 

als er door u ook thuis gewerkt moet worden. Er wordt veel van u verwacht. Laat het ons 

weten als u tegen dingen aanloopt. We denken graag met u mee in oplossingen. 

Zo is het mogelijk, dat uw kind niet aanwezig kan zijn bij een Teamsbijeenkomst. Wilt u 

dit dan aan de leerkracht laten weten, graag met opgaaf van reden? De verwachting is 

dat met name de groepen 6, 7 en 8 al zo computervaardig zijn, dat ze het werken met 

Teams of andere digitale programma’s die ze op school ook gebruiken snel zelf onder de 

knie hebben en dus (zelfstandig) aanwezig kunnen zijn bij een Teamsbijeenkomst. 

Deelname van hun aan de bijeenkomsten wordt dan ook bijgehouden en er wordt contact 

met u opgenomen als een kind afwezig is zonder opgaaf van reden. 
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Met behulp van de thuiswerkpakketten en online ondersteuning willen we de doelen van 

ons onderwijs voor de diverse vakken gedurende de schoolsluiting toch bereiken. Het is 

belangrijk dat we hier met elkaar ons best voor doen.  

Vooralsnog krijgen de kleuters allen thuiswerkpakketten mee met werkbladen en 

digitale tips. Het is fijn als er thuis ook gezellig geknipt, geplakt, gekleid en geknutseld 

kan worden. Voorlezen vinden alle kinderen leuk, net als puzzelen en natuurlijk hopen we 

op lekker weer, zodat de kinderen ook regelmatig buiten kunnen spelen. 

 

Bereikbaarheid van school en leerkrachten 

De school is gedurende de gehele schoolsluiting in ieder geval bereikbaar van 8.00 uur 

tot 15.00 uur, zowel telefonisch als fysiek. 

De leerkrachten zijn voor u bereikbaar tussen 9.00 en 14.00 uur. Dit kan via Parro, mail, 

telefoon en Teams. We kunnen ons voorstellen dat u (of uw kind) een vraag heeft na 

14.00 uur. U kunt deze vraag dan gerust stellen via Parro of mail. De leerkracht zal de 

volgende dag reageren. In geval van 2 leerkrachten kunt u het bericht het beste naar 

beide leerkrachten sturen. De leerkracht die op die dag werkt zal reageren. Dit is 

uiteraard ook mogelijk voor de ouders van onze kleuters.  

Als een leerkracht de noodopvang verzorgt kan hij/zij niet direct reageren. 

 

Voor de leerkrachten zit de werkdag er na 14.00 uur nog niet op. Voorbereiding, 

correctie, analyses en teamoverleg (via Teams) vragen dan aandacht, naast 

groepsbesprekingen en evaluaties van de resultaten en plannen. De vorige periode van 

sluiting heeft ons geleerd dat dit een heel intensieve periode is voor leerkrachten, 

waarbij de scheiding dreigt weg te vallen tussen werk en privé, mede doordat er veelal 

vanuit thuis gewerkt wordt. Om de werkdruk te bewaken begrenzen we daarom de 

bereikbaarheid van de leerkrachten tot de periode tussen 9.00 uur en 14.00 uur. 

 

Vervolg 

Tegen de tijd dat we zeker weten dat de school weer open gaat, zullen we daar weer een 

plan voor maken. In eerste instantie gaat iedereen weer acclimatiseren en gaan we de 

stand van zaken bekijken door observatie en toetsing. Daarna gaan we weer nieuwe 

plannen maken voor de verdere ontwikkeling van kinderen, groepen en de school. 

Mogelijk zal de rapportage met bijbehorende gesprekken naar achter schuiven door 

deze ontwikkelingen.  

We houden van korte lijnen tussen u en de leerkrachten, ondersteund door de interne 

begeleiding, onderwijsondersteuning en directie. Met elkaar gaan we hier weer een 

succesvolle periode van maken, waarna we hopelijk elkaar weer snel op het schoolplein en 

in de school kunnen ontmoeten. 


