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        Nieuwsbrief 

       21 januari 2021 
 

  
 

Tijdens de opening van de digitale vergadering van de ouderraad werd dit gedicht voorgelezen: 

 

 
 

 

Gefeliciteerd 

Vandaag is juf Nynke jarig. We willen haar van harte feliciteren met deze dag! 

 

Een verdrietig bericht 

Afgelopen maandag kregen wij het verdrietige bericht dat de vader van Kayla uit groep 3 en de 

stiefvader van Jayden (gr 6) in het weekend is overleden. Dat is heel ingrijpende gebeurtenis. 

We zijn er allemaal erg van onder de indruk. Morgen is de begrafenis. 

Wij wensen Geralda en de kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

Lockdown – Thuiswerken 

Met een verscherping van de maatregelen van de overheid zullen we nog een periode door moeten in 

deze coronacrisis. We hebben geen keus en zullen ons beste beentje voor blijven zetten. We 

begrijpen dat het voor velen steeds lastiger wordt nu deze periode langer gaat duren. Maar de 

volksgezondheid gaat voor allerlei andere zaken. Iedereen heel veel succes in deze tijd. 

 

Onderaan deze nieuwsbrief staat een brief van het College van bestuur van CKC Drenthe over de 

huidige situatie. 

 

Thuiswerken en bewegen 

Hier een aantal links naar filmpjes van de vakleerkrachten gymnastiek:  

https://youtu.be/VdGKLvHx4-s (Meester Pim) 

https://youtu.be/Y2NxpG6ODYo (Meester Jan) 

https://youtu.be/5Ukjp4SP424 (Meester Pim) 

https://youtu.be/UuIxP9gL6lo (Meester Jan) 

https://youtu.be/YT3ZMQWplSw (Meester Chris) 

https://youtu.be/VdGKLvHx4-s
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FY2NxpG6ODYo&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7Cca033753c3f84ca61df208d8b650757d%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637459803979801109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=06FVTLSUYJKLeuzQY%2FBeIJELxieKVSpsyvlUaElJjXg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5Ukjp4SP424&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7Cca033753c3f84ca61df208d8b650757d%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637459803979801109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkg61yQwXbBBViuGWa45uiBP2vMQnKbs4JF50z%2Bm1mg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUuIxP9gL6lo&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7Cca033753c3f84ca61df208d8b650757d%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637459803979811100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R1pkHlT9E1J8Z4hmJ9WZJ8IPsLckZi%2Fun0UCbX9dNIg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYT3ZMQWplSw&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7Cca033753c3f84ca61df208d8b650757d%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637459803979811100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0I2CdYclxb33BpagLAPE4f0EFcZDFhEyyKUHbVXz%2BKc%3D&reserved=0
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Storingen MOO 

Vorige week waren er storingen bij de aanmelding van het programma MOO. We hebben van Heutink 

bericht ontvangen met verontschuldigingen hiervoor. Men heeft de techniek zo aangepast dat pieken 

in de belasting geen problemen meer mogen geven. Nu maar hopen dat alles goed blijft werken want 

we zijn steeds meer afhankelijk geworden van internettoepassingen. 

 

Noodopvang  

Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is 

om de kinderen zelf op te vangen organiseren we noodopvang onder schooltijd. U 

wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het algemene 

mailadres van het kindcentrum (dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl), onder vermelding van de 

naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de 

werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw 

aanvraag gehonoreerd kan worden.  

Als kinderen naar de noodopvang mogen, moeten ze hun schoolwerk meenemen. Dan kan daar op 

school aan gewerkt worden. Ook dan is het soms lastig om alles af te krijgen. Dat komt omdat het 

gemengde groepen zijn van allerlei leeftijden en ook de leerkrachten soms hun eigen groep nog 

moeten ‘bedienen’. Dus we vragen u thuis te controleren of het gelukt is het werk van dei dag af te 

krijgen en de mogelijkheid te zoeken dat alsnog te doen als het niet gelukt is. 

 

Drents voorlezen 

Elk jaar wordt er in maart voorgelezen in het Drents in de verschillende klassen. Dit jaar gaat dat 

uiteraard niet door vanwege de coronapandemie. Als alternatief voor het voorlezen in de klas worden 

er voorleesfilmpjes aangeboden. Enkele van de vrijwilligers lezen in die filmpjes twee verhalen uit de 

Wiesneus van dit jaar voor. Natuurlijk zijn op www.wiesneus.nl ook een heleboel verhalen, liedjes, 

gedichten en spelletjes voor kinderen van vier tot twaalf jaar te vinden. 
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Assen, 20 januari 2021   

   

Beste ouders/verzorgers,   

   

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het kabinet 

heeft besloten om de sluiting van basisscholen en 

kinderopvanglocaties in Nederland te verlengen tot in 

ieder geval maandag 8 februari. Dit betekent dat ook 

onze kindcentra voorlopig gesloten blijven. We 

begrijpen dat de verlenging van de maatregelen ingrijpend is. Op alle locaties zullen wij de ingezette 

lijn voor thuisonderwijs en noodopvang blijven voortzetten. Middels deze brief zetten wij de 

belangrijkste informatie voor u op een rij.   

   

Noodopvang op kindcentra   

Wij doen ons best om ook de komende periode noodopvang te organiseren, maar merken dat de druk 

op onze kindcentra toeneemt. In tegenstelling tot de eerste lockdown brengen ouders hun 

kinderen steeds vaker naar de noodopvang. Wij willen daarom nogmaals beklemtonen dat deze vorm 

van opvang alleen bedoeld is voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders die werkzaam 

zijn in een vitaal beroep en die zelf geen opvang kunnen organiseren. Deze noodopvang is 

geen onderwijs. Als de druk verder toeneemt kan er een situatie ontstaan waarin kindcentra moeten 

prioriteren welke kinderen wel/niet kunnen worden opgevangen. Wij doen ons uiterste best om deze 

situatie te voorkomen, daarnaast bekijken we elke andere creatieve oplossing. Wij willen u vragen 

alleen noodopvang aan te vragen volgens de vastgestelde procedure. Deze kunt u vinden in de 

nieuwsbrief op de website van het kindcentrum van uw kind(eren).   

   

Thuisonderwijs   

Samen met u doen wij ons uiterste best om ook de komende periode zo goed 

mogelijk thuisonderwijs te organiseren voor uw kind(eren). Wij begrijpen dat dit niet in iedere 

situatie even gemakkelijk is, echter wij waarderen uw inzet zeer. Het is belangrijk om niets te 

forceren. We weten dat iedereen zijn/haar uiterste best doet. Over de invulling van thuisonderwijs zal 

u door het kindcentrum van uw kind(eren) worden geïnformeerd.   

   

Eindtoets en kiezen voor een middelbare school   

Voor kinderen in groep 8 is de inzet om de eindtoets gewoon door te laten gaan. Er is op dit 

moment nog geen reden om de doorgang van de eindtoets te heroverwegen. Wij zijn momenteel in 

gesprek met partners van het voortgezet onderwijs om de overgang van groep 8 naar de middelbare 

school zo goed mogelijk te organiseren. Zodra hier meer over bekend is zullen wij ouders via 

de kindcentra hierover informeren.    

   

Tot slot    

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw kind(eren) samen veel succes toe 

in de komende periode. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we u informeren. Mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur. Stel uw vragen bij voorkeur via de mail.    

   

Een hartelijke groet,   

   

Albert Velthuis en Bianca Poede   

College van Bestuur CKC Drenthe   

 

 


