
Beste ouders, 

  

De eerste lesweek van 2021 zit er (bijna) op. Voor veel leerlingen, teamleden en ouders 

een lastige week waarin er weer naar een nieuwe situatie geschakeld moest worden. Voor 

groep 3 tot en met 8 hebben we geprobeerd om meer met Teams te werken dan in de 

vorige lockdown en op die manier veel meer structuur in de lesochtend van de leerlingen 

te brengen. Zo hebben we zelf meer mogelijkheden om instructie te geven en uitleg en 

ontlasten we (hopen we) ouders met het plannen van het thuiswerk in de ochtend. 

  

Afgelopen woensdag hebben we met het team het afstandsonderwijs geëvalueerd. We 

hebben natuurlijk voor veel leerlingen een andere aanpak dan in de vorige lockdown. 

Vanuit het team en de oudergeleding van de MR zijn een aantal aandachtspunten 

benoemd, maar over het geheel zijn we blij met de invulling die we nu aan het 

afstandsonderwijs geven. 

  

Mocht u tegen dingen aanlopen, dan horen we dat graag. Mocht volgende week blijken 

dat we langer dicht moeten blijven dan 17 januari, dan evalueren we nogmaals en kijken 

we of er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Eventuele aandachtspunten die bij 

meerdere kinderen genoemd worden kunnen we daar wellicht een plekje in geven. 

  

Dan nog een aantal kleine mededelingen 

  

Toezicht op chat en teams 

We krijgen wat signalen van leerlingen die zich online niet altijd beschaafd gedragen. Dit 

is binnen het team besproken. Goed voor u is om te weten dat we toezicht houden op de 

chat binnen teams en ook op de gesprekken waar we zelf bij aanwezig zijn. Wilt u zelf 

toezicht houden op alle andere manieren waarin kinderen (ook buiten school om) met 

elkaar in contact zijn? 

  

Parro en mail 

Het is prettig wanneer u met name Parro, maar ook de mail goed in de gaten houdt. 

Sommige collega's geven aan dat berichtjes pas laat doorkomen bij ouders. We 

begrijpen dat het soms lastig is, maar als het berichtjes zijn die niet lang kunnen wachten 

is het prettig wanneer ze vlot gelezen worden of eventueel doorgegeven worden aan de 

oppas.  

  

Noodopvang 

De noodopvang verloopt over het algemeen goed. Wel merken we dat er flink meer 

vraag naar is dan in de eerste lockdown. De noodopvang is bedoeld voor kinderen van 

ouders met cruciale beroepen die zelf de oppas echt niet kunnen regelen en voor 

leerlingen in kwetsbare situaties. Aanmelden voor noodopvang kan door een mail te 

sturen naar noodopvang@triangel-rouveen.nl. Vermeld u de reden van de aanmelding er 

meteen even bij? 

  

Rooster Bijbelverhalen 

mailto:noodopvang@triangel-rouveen.nl


Wellicht heeft u thuis ook behoefte aan een vertelrooster. 

Op de noodopvang worden, volgende week, de volgende Bijbelverhalen verteld:  

Maandag: Uit de tuin - Genesis 3 

Dinsdag: De ark van Noach - Genesis 6-7 

Woensdag: Toren van Babel - Genesis 11 

Donderdag: Op reis - Genesis 12 

Vrijdag: Sterren tellen - Genesis 15,21 

  

Als team hebben we afgesproken dat we de ochtend afsluiten met een korte 

overdenking of gebed.   

  

Studiedag 1 februari 

Op 1 februari is een studiedag gepland voor het team. We annuleren deze nog niet, maar 

mocht de lockdown met 2 weken verlengd worden, dan bestaat de kans dat we die 

maandag wel graag willen starten met de lessen. Houdt u de mailing vanuit school even 

goed in de gaten? 

  

We bedanken u via deze weg voor de inzet van deze week en wensen u alvast een goed 

weekend. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Harold Engels 
 


