
 

 
 

 

 
15 januari 2021 

 

Onzekerheid 
Wat gaan de komende weken nogmaals de 
onzekerheid in. We hopen met z’n allen dat in 
ieder geval de basisscholen open gaan. 
Tegelijkertijd zullen we van de komende periode 
zo goed mogelijk gebruik maken. We hebben 
enkele aanpassingen gedaan in het contact met 
kinderen en ouders. 
Groep 3 is afgelopen week overgegaan naar een 
eigen website. Zo kunnen alle kinderen hun werk 
op één plek vinden. Hierdoor hopen we dat ze 
iets minder afhankelijk van u als ouders zijn. En 
dat alle informatie zoveel mogelijk op één plek 
staat. 
Voor de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen een 
online uur waarin ze via Meet vragen kunnen 
stellen aan hun meester of juf. Voor de groepen 
1 t/m 8 wordt er met regelmaat een Meet 
ingeroosterd waarbij de kinderen met hun groep 
of met een groepje even bij kunnen praten. We 
hopen dat de kinderen deze periode gebruiken 
om veel leesmeters te maken. Ze zijn welkom om 
een nieuw leesboek op school op te halen.  
We wensen u allen veel wijsheid en sterkte toe in 
deze periode.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
 

 Vrijdag 29 januari 
- Nieuwsbrief 9 

 
 Woensdag 3 februari  

- Studiedag vervalt! 
 

Noodopvang 
We zitten heel vol maar het is toch weer gelukt. 
Alle aanmeldingen zijn geplaatst. Nu maar 
hopen dat het de laatste week noodopvang is.  
Wethouder Leon Meijer had nog een berichtje 
voor u. Tevens vindt u in de bijlage nog een brief 
van de wethouder. 
 

Geen…. 
Even op een rijtje welke activiteiten er 
verplaatst gaan worden of niet doorgaan. 

- Gezin-school-kerkdienst gaat dit jaar niet 
door. 

- Om het onderwijs zoveel mogelijk door 
te laten gaan in deze periode voor de 
voorjaarsvakantie laten we de studiedag 
van 3 februari vervallen. De kinderen 
hebben deze dag dus gewoon les. 

- De projectweken en de projectavond 
gaan niet door. 

- Opa- en omaochtend verschuiven we 
naar volgend jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Even online gek doen met groep 5 

https://www.youtube.com/watch?v=YF7GPRhDtDw&feature=youtu.be


 

Tijdelijk continucoronarooster 

Zodra we weer starten met fysiek lesgeven, 
hopelijk op 25 januari, starten we met 
continurooster. We hebben de opdracht van de 
regering gekregen om de reisbewegingen zo 
minimaal mogelijk te houden. Door de tijdelijke 
invoering van het continurooster kunnen we 
daar aan meewerken. Het continurooster zal in 
ieder geval tot de voorjaarsvakantie gelden. Voor 
de voorjaarsvakantie kijken we of we moeten 
verlengen tot aan de meivakantie. De 
schooltijden zijn tijdens het continurooster als 
volgt: 
 
Ma: 08.30 - 14.30 uur 
Di: 08.30 - 14.30 uur 
Woe: 08.30 - 12.30 uur 
Do: 08.30 – 14.30 uur 
Vr: 1 t/m 4: 08.30 – 11.45 uur 
Vr: 5 t/m 8: 08.30 – 14.30 uur 
 

MR 

En dan is het 2021 en zijn de kinderen niet op 
school, maar thuis aan het werk. En werken wij, 
het personeel, in lege klaslokalen of vanuit huis. 
Bezig met het maken van planningen, 
instructiefilmpjes, beantwoorden van vragen en 
inloggen op Cloudwise of Meet voor face-to-face 
contact met de kinderen. Dat hadden wij de 
laatste MR vergadering van 2020 niet bedacht. 
Toen hielden we ons bezig met pauzes in een 
continurooster; niet met hoe krijgen we alle 
kinderen aan het schoolwerk van vandaag. Toen 
bespraken we dat de discipline op het 
schoolplein wel wat omhoog zou kunnen, wat 
betreft de Corona-regels; niet wetend dat er vier 
weken later een leeg schoolplein zou zijn. Toen 
hadden we het over het Huishoudelijk Reglement 
van de MR en het Medezeggenschapsstatuut, 
daar kan je heel veel in opzoeken; niet over hoe 
lang de school nog afstand-onderwijs moet 
verzorgen.   
Iets bespreken, afspraken maken, 
toekomstplannen bedenken, het is allemaal erg 
relatief. Net als u hopen wij dat het leven zich 
weer gaat normaliseren in 2021. Hopen we dat 
we met u te kunnen besluiten over het wel of niet 
hanteren van een continurooster. Hopen we dat 
de kinderen weer gewoon naar school kunnen. 

Voor ons mensen kan het beangstigend zijn dat 
je de controle over het leven niet hebt, maar 
gelukkig hebben we een liefdevolle God die het 
allemaal niet uit de hand loopt.   
Binnenkort is er weer een MR-vergadering. Als 
u suggesties heeft ter bespreking, kunt u ons 
persoonlijk benaderen of mailen naar 
mr@paasbergschool.nl.   
Groet, namens Berend, Martijn en Wiljan, van 
Nellie van der Horst  
 

Welkom 

Cato (groep 3), Waldemar, Vera, Luka, Niklas, 
Daniël en Hanna (groep 1) hadden een andere 
start in gedachten… Een eerste schooldag niet 
op school beleven is toch wel extra jammer. We 
hopen dat jullie een hele mooie tijd gaan krijgen 
op de Paasbergschool. Nog veel succes en we 
hopen elkaar snel te zien. 
 

Afsluitend 

Gisteravond is onze nieuwe website live 
gegaan! Nieuwe vormgeving en beter te lezen 
op mobiele devices. Er zijn nog enkele lege 
tabbladen, die worden volgende week gevuld. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 
29 januari. U kunt ons ook volgen op Instagram 
en Facebook. Een heel mooi weekend 
toegewenst! 
 
Team Paasbergschool 
 
 

Buitenles met hinkelblok 

https://www.paasbergschool.nl/

