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Lisse, 14 januari 2021 

 

Beste ouders, 

 

In verband met de persconferentie sturen we u actuele informatie in deze ouderinfo 18. Woensdagmorgen, 13 januari 

hebben we als team vergaderd en het volgende besproken: 
 

Persconferentie 

Het kabinet verlengt de lockdown met drie weken. Er wordt voor het basisonderwijs onderzocht of zij mogelijk eerder 

open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. We hopen zo snel mogelijk de deuren weer te kunnen openen, mits dat veilig 

en verantwoord kan voor leerlingen en personeel. In de loop van de volgende week hopen we informatie te krijgen 

over het vervolg. 
 

Enquête 

Toen afgelopen zaterdag het vermoeden groeide dat de scholen langer dicht blijven omdat de zorgen aanhouden, 

hebben we een peiling uitgezet onder 36 gezinnen. We hebben dit steekproefsgewijs gedaan onder 3 gezinnen uit 

elke groep. In de peiling hebben we gevraagd naar uw ervaringen m.b.t. het thuisonderwijs. We stelden 3 vragen: 

1. Wat ervaart als positief? 

2. Wat ervaart u als lastig? 

3. Wat zou u graag anders zien? 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen… dat bleek uit de reacties. De rode draad erin proberen we op te pikken om bepaalde 

zaken te kunnen optimaliseren. We zijn blij te merken dat de meeste ouders tevreden zijn met de hoofdlijn van de 

manier waarop we het georganiseerd hebben. We handhaven daarom deze lijn. 

Wat naar aanleiding van uw reacties onze aandacht heeft gehad: 

 Biebboeken 

Er is veel vraag naar extra leesboeken. We hebben hierin voor álle kinderen (3-8) voorzien. Hoe, leest u 

hieronder, waar we u informeren over de nieuwe witte tasjes. 

 Online lessen 

Wat voor de ene ouder teveel is, vindt de andere ouder te weinig. Moeilijk dus om daar zowel praktisch als 

inhoudelijk een eenduidige manier voor te vinden. Wat we hierin serieus nemen, is uw vraag naar een stuk 

gedegen instructie bij nieuwe stof. 

 Bijbelverhalen 

Er is door sommige ouders gevraagd naar online dagopeningen. Tegelijkertijd ervaren ouders een stukje moeite 

door niveauverschillen van het aangeboden voorleesverhaal. We weten dit niet goed op te lossen. We 

handhaven daarom onze werkwijze: We reiken een verhaalschema aan, zodat u in uw gezin voor álle kinderen 

tegelijk in één keer de dagopening kunt verzorgen. Dát wordt gewaardeerd, merken we én het is een mooi stukje 

huisgodsdienst.  

Om u te helpen, geven we er een kopie bij vanuit de kinderbijbel van Snoek. Te moeilijk, zegt u. Een andere is 

misschien weer te makkelijk. Daarom noemen we vanaf nu ook een paar alternatieve kinderbijbels. U bent er 

natuurlijk vrij in hierin zelf een keus te maken. Dit geldt ook voor het al of niet gebruik maken van de online 

Bijbelverhalen van Driestar educatief. 

 Contact 

Dit is heel belangrijk en wordt ook zeer gewaardeerd, merken we. Leerkrachten gebruiken hiervoor verschillende 

manieren. Dat houden we zo, juist ook, omdat we best variatie zien in de wensen die ouders daarover hebben. 

Tijdens de contacten met kinderen/ouders zijn we ook benieuwd of het nog goed gaat in uw gezin. En die situatie 

is aan verandering onderhevig. Weet dat wij klaar staan om mee te denken als u merkt dat het niet gaat zoals u 

had gewild. Twijfel niet om contact op te nemen door te bellen of te mailen. Gaat het goed op deze manier? Of 

heeft uw kind meer behoefte aan persoonlijk contact etc.? Laat het weten, zodat wij onze manier van werken 

zoveel mogelijk kunnen optimaliseren. 

 Antwoordbladen 

Nog al wat ouders hebben vragen gesteld over de manier waarop de antwoordbladen worden aangereikt. Daar 

waar nodig proberen we dat te verbeteren. 

https://www.jandebakkerschool.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCJmZDhmN2U2NmE2ZmQzN2RlYzNhNjc4ODM1ZmU2YWY3NCIsIjIwIiwiODU5MGNjNmZlMzBiIixmYWxzZV0
https://www.jandebakkerschool.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCJmZDhmN2U2NmE2ZmQzN2RlYzNhNjc4ODM1ZmU2YWY3NCIsIjIwIiwiN2EwZTQxN2Q2NDk2IixmYWxzZV0
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Afstandsonderwijs 

 Voor het maken van de werkplanning zijn we uitgegaan van één week (18-22 januari). 

 Leerkrachten zullen telefonisch, via de mail of via video-bellen contact zoeken met leerlingen om zicht te hebben 

op hun vorderingen én welzijn. Zij streven ernaar dagelijks beschikbaar te zijn voor vragen van kinderen en 

ouders. 

 Zodra de scholen weer openen, zal in elke groep worden ingeschat welke leerontwikkeling de rest van het 

schooljaar noodzakelijk is. 
 

Ophalen thuiswerk 

 Vrijdag 15 januari (10.30-12.00 uur) is er gelegenheid dit thuiswerkpakket voor volgende week in school op te 

halen. Laten we met elkaar secuur omgaan met de algemeen geldende, bekende regels. Het afhaalmoment is 

géén gespreksmoment. 

 Verder geldt: 

 We hanteren een tijdslot en hebben u op achternaam ingedeeld in 3 groepen: 

 10.30 – 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

 11.00 – 11.30 Heemskerk  tot en met Pronk 

 11.30 – 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

 Per gezin komt er één ouder. 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

 We hanteren één looproute: we komen via het Heemskerkterrein door het kleuterhek en de kleuteringang 

naar binnen; we gaan door de hoofdingang aan de Schoolstraat naar buiten en verlaten het schoolterrein via 

het voorhek. 

 De tasjes zijn per groep beschikbaar en voorzien van stickers met namen; het groepsnummer is aangegeven. 

Hierbij is het goed om te weten dat de groepen in een logische loopvolgorde zijn gelokaliseerd. Groep 1a bij 

de achteringang, groep 8a bij de voordeur en alles wat daar tussen zit. 

 In elk tasje, dus voor álle kinderen (3-8) zijn extra leesboeken beschikbaar gesteld. Dit gaat voor nu buiten het 

gebruikelijke uitleensysteem om. De biebboeken die nú thuis en uitgelezen zijn, kunnen mét de kaart  worden 

ingeleverd. Hiervoor staat bij elke tafel/groep een krat. 
 

Opvang 

 We begrijpen dat ouders in de knel kunnen komen nu de scholen sluiten. We gaan ervan uit dat opvang thuis of 

in de omgeving geregeld kan worden. Opa en oma konden tijdens de scholensluiting dit voorjaar niet oppassen, 

maar mogen dat nu wel. 

 Voor ouders met een cruciaal beroep is er een uitzondering. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

 Wanneer u al gebruik maakte van de noodopvang is het belangrijk te weten dat dit níet automatisch doorloopt. 

Als u voor de komende periode opvang denkt nodig te hebben, is hiervoor een nieuwe aanvraag nodig. 
 

Groep 1c 

Woensdag 6 januari zou groep 1c van start gaan. Vanaf deze week zijn de thuiswerkpakketten ook beschikbaar voor 

de kinderen die al op school geweest zouden zijn. Over de ‘eerste keer naar school’ zullen we de betreffende ouders 

apart informeren. 
 

Los! 

De Lissese Buurtsportcoach organiseert twee keer een sportief programma, binnen de RIVM-regels Wat dit is? Dat is 
elke keer weer een verrassing! Een potje voetbal, een strategisch zoekspel, trefspelen... het kan allemaal. Eén ding is 
zeker: de energie wordt weer lekker opgewekt na een dagje schoolwerk. Zie de bijgevoegde flyer. 
 

Tenslotte 
Schroom niet om opheldering te vragen als er onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

We realiseren ons dat de het ook voor u een moeilijke periode is en dat er een flink beroep op u wordt gedaan om, 

naast uw eigen bezigheden, het thuisonderwijs van uw kinderen te ondersteunen. We sluiten af met het gebed uit de 

openingspsalm van onze vergadering: Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, 

Uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 


