
 
Den Haag, 15 december 2020 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Gisteravond heeft het Kabinet bekend gemaakt dat o.a. basisscholen vanaf woensdag 16 

december 2020 opnieuw hun deuren moeten sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden 

tot en met 17 januari 2021. 

 
Vandaag is hier in de klassen uiteraard over gesproken en hebben wij er o.a. met een 

gezellige lunch en het zingen van de kerstliedjes met elkaar een prettige laatste dag van 

gemaakt.  

Tevens heeft uw kind vandaag zijn/haar rapport ontvangen. Het rapport is gebaseerd op 

de tot nu behaalde resultaten. Omdat niet alle kinderen elke dag op school aanwezig 

konden zijn, is het niet altijd mogelijk geweest om voor alle vakken een beoordeling te 

geven. 

Nu gaan we aan de slag om vorm en inhoud te geven aan het thuisonderwijs dat na de 

kerstvakantie zal starten.  

 

Namens het team van De Paradijsvogel wens ik iedereen, ondanks de ontzettend rare tijd 

waarin we leven, prettige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

 

Wat betekent de schoolsluiting voor u? 

We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor 

de kinderen zal dit weer een periode zijn met minder zekerheid en houvast.  

Graag geven we u duidelijkheid over wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit 

voor u als ouder/verzorger: 

• alle kinderen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in cruciale 

beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben.  
• de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om 

afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen na de kerstvakantie thuis 

schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn. Elke school 

bepaalt zelf hoe het afstandsonderwijs invulling krijgt.  
 

Opvang van leerlingen 

De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook 

bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website: 

link vitale beroepsgroepen vindt u bij ‘Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-

19 uitbraak’.  

Heeft u een beroep in de vitale sector en wilt u uw kind aanmelden voor noodopvang, 

meldt dit door een email te sturen naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl onder 

vermelding van ‘noodopvang’.  

Wij ontvangen graag de naam van uw zoon/dochter, de groep waarin hij/zij zit, op welke 

dag(en) u uw kind aanmeldt voor de noodopvang en wat uw beroep is.  

Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel thuis bij corona-gerelateerde klachten, 

ook als zij tot de vitale sector behoren.  

 

De noodopvang is vanaf morgen beschikbaar en geldt voor de schooltijden zoals die bij u 

bekend zijn.   

Er is voor de kinderen van groep 1/2 noodopvang beschikbaar op onze locatie aan de 

Eksterhof. U kunt u zoon en/of dochter via het schoolplein en de hoofdingang naar 

binnen laten gaan. U mag zelf niet mee het schoolplein op. 

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is noodopvang beschikbaar op onze locatie aan de 

Weidevogellaan. Uw zoon en/of dochter kan via het schoolplein en de hoofdingang de 

school inlopen. U mag zelf niet mee het schoolplein op. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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Nieuws m.b.t. de BSO 

De verschillende BSO’s verzorgen hun eigen communicatie met u. Wij hebben nog niet 

van hen vernomen of zij kinderen bij ons komen ophalen. Neemt u zelf contact met hen 

op als uw kind gebruik maakt van de noodopvang op school en u tevens gebruik wilt 

maken van de noodopvang van de BSO waar uw kind is ingeschreven.  

U dient zelf afspraken te maken over het ophalen van uw kind(eren) van een van onze 

locaties. 

 
Deze week wordt er noodopvang verzorgd op woensdag tot 12.00 uur (EH)/12.15 uur 

(WL), op donderdag tot 14.30 uur (EH)/ 14.45 uur (WL) en op vrijdag tot 12.00 uur 

(EH)/ 12.15 uur (WL). Haalt u uw kind op tijd op bij de juiste locatie. 

In de noodopvang worden de kinderen van groep 1/2 begeleid tijdens het spelend leren 

en werken. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig aan het werk dat door de 

leerkrachten aan alle kinderen is opgegeven.  

Er wordt op beide locaties door een of twee collega’s toezicht gehouden en er wordt 

gezamenlijk gegeten en buiten gespeeld.   

 

Afstandsonderwijs 

Voor morgen, donderdag en vrijdag zal er voor elk kind in groep 3 t/m 8 schoolwerk zijn. 

De kinderen van groep 3 krijgen hiervoor vandaag de materialen mee naar huis.  

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 zullen werkpakketten in Snappet worden klaargezet.  

Was uw kind vandaag niet op school, dan kan dit schoolmateriaal deze week onder 

schooltijd worden opgehaald bij de administratie op de locatie WL. Belt u aan bij de 

hoofdingang, dan wordt u door een van de collega’s geholpen.  

 

De komende dagen bereiden de leerkrachten het programma voor zoals dat na de 

Kerstvakantie aangeboden zal worden.  

In de vorige periode van afstandsonderwijs is gebruik gemaakt van het programma 

LessonUp. De kinderen van de verrijkingsgroep en de kinderen van groep 3 t/m 8 zullen 

vanaf 4 januari a.s. dagelijks via LessonUp over het onderwijsprogramma worden 

geïnformeerd. De komende dagen zal door de leerkrachten alles voor het werken met 

LessonUp verder in orde worden gemaakt. 

De inloggegevens hiervoor zijn vandaag aan de kinderen van groep 3 t/m 8 en de 

kinderen van de verrijkingsgroep meegegeven. Bewaart u de inloggegevens goed!  

Aan het eind van de kerstvakantie ontvangt u in een volgende nieuwsbrief uitgebreidere 

informatie m.b.t. ons afstandsonderwijs.  

 

Met grote zorgvuldigheid bekijkt een aantal leerkrachten momenteel de mogelijkheden 

van het in contact treden met leerlingen via Teams (Office 365). Het werken met Teams 

vraagt een goede en gedegen voorbereiding. Omdat wij het belangrijk vinden dat het 

lesaanbod voor alle kinderen op hetzelfde moment toegankelijk moet zijn, is het 

belangrijk dat we ons ervan vergewissen dat niet ieder kind en niet iedere ouder onder 

dezelfde omstandigheden het thuiswerkprogramma uit kan voeren. In een later schrijven 

zullen wij u nader informeren over hetgeen wij wel of niet zullen gaan uitproberen. 

 

Beschikbaarheid tablet en/of computer 

In de vorige periode van afstandsonderwijs is gebleken dat in veel gezinnen een of 

meerdere tablets en/of computers beschikbaar is voor kinderen waarop zij het 

schoolwerk konden maken. Wij hopen dat dit ook nu weer voor uw kind(eren) 

beschikbaar en te gebruiken is. 

 

Niet in alle huishoudens bleek een kind gebruik te kunnen maken van een tablet of 

computer. Sommige kinderen waarvan wij uit de vorige periode weten dat dit het geval 

was, hebben vandaag een Snappet of Chromebook van school mee naar huis gekregen. 

Wij vertrouwen erop dat dit device na de thuiswerkperiode in goede staat weer 

terugkomt op school.  

Voor diegene die geheel niet over een tablet of computer beschikken is een beperkt 

aantal apparaten beschikbaar via school. Wij vernemen graag van u als u in aanmerking 

wilt komen voor het in bruikleen nemen van een Snappet of Chromebook. Stuurt u een 

bericht via e-mail naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl onder vermelding van 

‘bruikleen’.  
Geeft u ook aan wat de naam van uw kind(eren) is en in welke groep hij/ zij zit(ten). Wij 

nemen vervolgens contact met u op.  
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Tot slot 

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – deze situatie zo 

goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind(eren) te ondersteunen 

bij het afstandsonderwijs. Wanneer wij en/of onze schoolmaatschappelijk werker u hierbij 

kunnen ondersteunen, laat u ons dit dan weten.    

 

Heeft u vragen over de informatie in deze brief of is er informatie die voor school van 

belang is om te weten, neemt u dan contact met mij op.  

nopstal@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl, onder schooltijd op telefoonnummer 015-

3106112 of na schooltijd via het noodnummer 06-12167716.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nieke Opstal 
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