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Lockdown voor het basisonderwijs tot tenminste vrijdag 22 januari 
Deze tam-tam komt een dag later dan u van ons gewend bent. We hebben de persconferentie van 

gisteravond afgewacht. Eerder in de week was het nieuws al uitgelekt dat ook het basisonderwijs nog in 

lockdown blijft: volgende week wordt duidelijk of we op maandag 25 januari weer mogen openen. 

Vandaag hebben we als team overleg gehad om te kijken wat er goed gaat en waar we dingen kunnen 

verbeteren. Het intensiveren van het aantal momenten in Teams en het aanbod voor de verschillende 

instructiegroepen waren gesprekspunten. Daarbij nemen we ook tips van ouders ter harte om ons onderwijs 

te verbeteren. 

En wat betreft de lockdown: het is een pittige boodschap dat de lockdown verlengd is t/m 9 februari. 

Niemand zit er op te wachten. Maar we zitten ook niet te wachten op een verdere verspreiding van het 

virus, of de besmettelijkere variant van het virus dat de overhand lijkt te nemen in Nederland. Daarom 

nemen we u mee in de aanscherping van het testbeleid van kinderen t/m 12 jaar en er is ook bijzonder 

nieuws uit groep 3: Steen van Fem, om u en uw kind(eren) een hart onder de riem te steken. 

Bovendien we willen u meegeven: wees niet te bezorgd over schoolresultaten. Wij pakken het gewone 

onderwijs weer op zodra dat kan en geven de leerlingen de hulp die zij nodig hebben. Dat doen we ook nu, 

dus schroom niet om hulp te vragen als het even niet lukt. Natuurlijk kunnen we de stress niet ongedaan 

maken die deze tijd met zich meebrengt. Bedenk telkens weer: blijf kalm, wees sterk en zorg voor vrolijkheid 

en plezier. Geen enkel kind loopt voor, geen enkel kind loopt achter. Uw kinderen zijn precies waar ze 

zouden moeten zijn en ze zijn voor ons allemaal evenveel waard! 

Volgende week verschijnt de tam-tam wederom een dag later, omdat het kabinet op 19 januari beslist of 

we op maandag 25 januari kunnen starten of niet. 

 

Steen van Fem – geschreven door de leerkrachten van gr. 3 

We kregen van Fem (meisje uit onze groep 3) een ontzettend leuk bericht 

opgestuurd dat we met u willen delen. Fem schildert stenen, lakt ze af en 

verstopt ze in de wijk. Ze heeft een facebookpagina 'steenvanFem' waarin 

ze het volgende deelt: “Welkom!! Gepimpte stenen om een glimlach op je 

gezicht te toveren 😊. Gemaakt door Fem, Dorien en Sara. We leggen ze 

weg in Westerwatering te Zaandam. Mocht je er één vinden, dan is een 

berichtje of foto hier achterlaten leuk. Geniet zelf van je schat of laat hem 

weer verder reizen zodat het een echte zwerfkei wordt. Heb je zin om ook 

mee te doen en stenen te pimpen? Versier dan je eigen steen, zet op de 

achterkant een verwijzing naar de Facebookpagina (steenvanfem) en 

verstoppen maar! Hebben jullie zin om mee te doen dan is dat ontzettend 

leuk!” 

Inmiddels heeft haar actie ook het plaatselijke nieuws ‘De Orkaan’ bereikt. 

Op https://www.deorkaan.nl/steen-van-fem-filmpje/ is het nieuwsbericht 

te lezen en het filmpje te bekijken. 
 

Noodopvang 
Voor volgende week kunt u zich weer inschrijven voor de noodopvang. Vorige week gaven we al aan: 

maak hier alleen gebruik van als het echt niet anders kan. Tot nu toe kunnen we het als school nét aan 

bolwerken met het team dat beschikbaar is, we zitten bijna aan de maximale capaciteit. 

De kaders die geschetst zijn vanuit het kabinet voor het gebruik maken van de noodopvang: 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.deorkaan.nl/steen-van-fem-filmpje/


 

 

 

- u werkt beiden in een cruciaal beroep en kunt dus niet thuis werken/begeleiden; 

- in overleg met de interne begeleiding en de leerkracht(en) hebben we besloten uw kind de hele week of 

een gedeelte van de week op de vangen vanwege een kwetsbare situatie. 

Via deze link, inschrijving noodopvang 18 t/m 22 januari, kunt u uw kind(eren) opgeven. 

Ook willen we u nogmaals uitleggen hoe de noodopvang op school is vormgegeven. Een aantal 

leerkrachten staat ingeroosterd voor de noodopvang. Op die dag kunnen zij geen live-contact houden met 

de kinderen uit hun groep. Er worden in de noodopvang geen klassikale instructies gegeven, de kinderen 

krijgen begeleiding op hun thuiswerktaak. Deze is gemaakt en verstuurd door onze leerkrachten. We 

verzoeken u, als uw kind is aangemeld bij de noodopvang, en in groep 3 t/m 8 zit, altijd de spullen mee naar 

school te nemen, zodat de kinderen aan die thuiswerktaken kunnen werken. Daarnaast is het handig als 

kinderen oortjes mee naar school nemen, zodat ze instructiemomenten, gegeven door hun leerkracht(en), 

kunnen bijwonen en daarnaast instructiefilmpjes kunnen bekijken. 

 

Nieuwe ronde ophalen pakketjes 
Om het thuiswerken mogelijk te maken verzoeken wij u vriendelijk om op maandag 18 januari wederom 

werkpakketten op te halen op school. Deze zullen voor twee weken zijn, zodat we, bij een eventuele 

verlenging van de lockdown, overbodig sociaal verkeer voorkomen. Ook vermelden we de 

coronamaatregelen nog even: kom alleen of met uw kind, houd 1.5m afstand en ga na ontvangst meteen 

weer naar huis. En we vragen of zowel ouders als kinderen de pakketjes aan willen nemen bij de ramen, en 

niet in de school. Hieronder vindt u het rooster. Net als de vorige keer kunt u, als u meerdere kinderen op 

school hebt, de keuze maken om de spullen ophalen tijdens het ophaalmoment van uw oudste kind. 

Groep Hoe laat Raam lokaal 
1/2d Bregje/Marianne 9.00 – 9.30u 1/2d 

1/2b Angelina 9.00 – 9.30u Hoofdingang 

1/2a Marieke/Marina 9.30 – 10.00u 1/2a 

3a Petra/Ingeborg 9.30 – 10.00u 3a 

1/2c Denise 10.00 – 10.30u 1/2c 

4a Anneke 10.00 – 10.30u 4a 

4/5b Sylvia/Pauke 10.30 – 11.00u 4/5b 

6a Petra 10.30 – 11.00u 7a 

5a Angelique 11.00 – 11.30u 5a 

7a Monique/Marloes 11.00 – 11.30u 7a 

7/8b Peter/Remco 11.30 – 12.00u 3a 

8a Michelle 11.30 – 12.00u 8a (lokaal Eiland) 

 

Aanpassing testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar 
Hieronder nemen we u mee in de aanpassing van het testbeleid. Dit is ingesteld i.v.m. de besmettelijkere 

variant die in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan door virusmutatie. Het is belangrijk dat u dit serieus neemt, 

zodat we veilig noodopvang kunnen bieden en hopelijk zo snel mogelijk weer veilig open kunnen. 

Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in 

combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen 

verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra de scholen weer open mogen. 

U kunt het volgende stappenplan aanhouden: 

1. Heeft uw kind klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan 

laat u uw kind zich testen. Met alleen een neusverkoudheid mogen kinderen naar school/opvang. 

2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als: 

- De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, 

koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is. 

- Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek. 

- Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/aanpassing-van-het-testbeleid-voor-kinderen-tot-en-met-

12-jaar-0  

 

Naschoolse activiteiten  
Heeft u uw kind opgegeven voor één van de activiteiten die deze week zou starten, dan heeft u hierover 

een mail ontvangen. Zodra er meer bekend is wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden dan hoort u dat 

van ons. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen luchiena.rijken@agora.nu  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pOYXrOp67EORAAG7C5RjxWe5EAzWNstJkoF3e9xJ7MpUOVk2T0xDNTNLODBLMFY1UE5ZQ0w3R0hVNS4u
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/aanpassing-van-het-testbeleid-voor-kinderen-tot-en-met-12-jaar-0
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/aanpassing-van-het-testbeleid-voor-kinderen-tot-en-met-12-jaar-0
mailto:luchiena.rijken@agora.nu

