
 

 

 

Laatste Nieuwsbrief 2020 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Hoewel er serieuze informatie in deze Nieuwbrief staat, toch een feestelijk 

randje. Het is bijna Kerst en dat moet gevierd worden. Zeker dit jaar, en als 

oppepper voor het komende jaar. Dus geniet samen in het klein en proost 

daarna op het nieuwe jaar. Hopende dat we zo snel mogelijk weer naar 

school kunnen en elkaar zien!  

Vanuit onze stichting is er een Nieuwsbrief, ik had u aangegeven dat deze 

ook gestuurd zou worden. Echter staat hier informatie in die niet van 

toepassing is op onze school. Vandaar dat ik u deze niet toestuur en alle 

informatie die nodig is voor u in deze nieuwsbrief zet om verwarring te 

voorkomen. 

Vanaf 4 januari 

Vanaf 4 januari gaan we over op ‘afstandsleren’, dit kennen en kunnen we 

op de Tormijnschool! 

Groep 4 t/m 8 gaat dit op het chromebook van school doen of op een eigen 

device. Daarnaast ligt er op 4 januari een heel pakket klaar voor alle 

kinderen, groep 1-8. 

Dat betekent dat alle gezinnen op 4 januari naar school komen om alles op 

te halen. Regels: 

- 1 Persoon per gezin 

- Grote bigshopper mee om alle werkpakketjes/devices in te doen 

- Houd alle maatregelen aan; mondkapje op, afstand bewaren  

- Naar binnen bij hoofdingang 

- Naar buiten bij kleuteringang 

- Houd de tijd aan op het bijgevoegde rooster 

Iedere dag is er online instructie en contact en werken kinderen van groep 4-

8 van 8.30 uur tot 12 uur. Wekelijks zijn er 2 creatieve/sportieve opdrachten 

die gestuurd worden. De leerkrachten vertellen dit ook aan de kinderen. Het 

blijft geweldig leuk wanneer kinderen thuis (samen met ouders!) de middag 

zo invullen en ons laten weten wat het resultaat was! Wel is de ochtend 

verplicht maar de middag niet.  

De juffen van groep 1-2 hebben een andere invulling en zullen de 

ouders hierover inlichten.  
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Opvang 

Wij bieden dagelijks opvang aan kinderen waarvan de ouders in een van de 

vitale beroepen werkt. Zie bijgevoegde lijst. Alles in overleg en echt alleen bij 

nood. Want alle leerkrachten geven online de hele ochtend les. Gelukkig zijn 

er stagiaires die we kunnen inzetten en op een enkele dag juf Ilse, Karleen of 

Leslie. Maar zij geven ook groep 4 les, om meester Jesse te ondersteunen. U 

begrijpt…het is een puzzel.   

Wilt u zsm aangeven per mail op welke dagen u denkt opvang nodig te 

hebben? (elona @oponoa.nl) 

Chromebook uitleen verklaring 

Bij de werkpakketjes zit een verklaring voor u. Deze moet wederom 

ondertekend worden wanneer u een chromebook leent van school. Dat 

mag meteen, maar ook later in de brievenbus worden gegooid van onze 

school. 

Flessen inzamel actie 

Deze mooie actie, bedacht door OR leden, moet helaas opgeschoven 

worden. Maar….dat betekent niet dat er niks kan. Want er kunnen thuis volop 

plastic flessen verzameld en gespaard worden. We hebben de kinderen nog 

niet goed kunnen inlichten, wilt u dit doen en samen de flessen opsparen? 

Het zou geweldig zijn wanneer we na de lockdown een berg flessen kunnen 

ontvangen. Er wordt een grote bak geplaatst na de lockdown. 

Wellicht kan uw kind (op afstand uiteraard!) het een mooie uitdaging vinden 

om deze vakantie de flessen bij buren/bekenden op te halen?  

 

Tot slot 

Iedere leerkracht maakt zelf het rooster voor uw kind(eren). Alle informatie 

wordt in het laatste weekend van de vakantie gestuurd. Het is handig om de 
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roosters uit te printen zodat u en uw kind (eren) weet (weten) wat te doen en 

wanneer. 

Bij calamiteiten mag u altijd bellen met Elona te Lintelo 06- 16437509 

Alle andere vragen of opmerkingen alleen via mail. Dank! 

 

 

Van het Tormijnteam! 

 

 


