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BundersInfo  16                         14 januari  2021 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het kabinet heeft de lockdown heeft verlengd, zij het met een voorbehoud voor het basisonderwijs. 

In de week van 18 januari zetten wij het onderwijs op afstand nog voort. In diezelfde week zal duidelijk worden of de 

basisscholen per 25 januari weer open gaan. Net als u wachten wij dat in spanning af. 

 

We merken echter wel dat het organiseren van de noodopvang naast het organiseren van onderwijs op afstand 

organisatorisch moeilijk is, immers de leerkrachten hebben dagelijks hun groepscontact: chatten, begeleiden en voeren 

gesprekken en maken voorbereidingen.   

Het aantal beschikbare ambulante collega’s is beperkt en onvoldoende om opvang te organiseren waarbij kinderen 

ingedeeld zijn in hun eigen Leergroep.  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vangen wij gemiddeld 50 tot 60 kinderen op. Dat is net aan passend te 

maken. Op woensdag vangen wij zo’n 25 kinderen op. Onze bemensing is echter beperkt op maandag en woensdag. 

 

Dit maakt dat wij kritisch kijken naar uw verzoek voor noodopvang en vragen wij u zelf goed te zoeken naar 

opvangmogelijkheden. Voorbeelden die wij horen zijn: familie inschakelen, logeren bij opa en oma verder weg, met de 

buren of vriendjes/vriendinnetjes samen afwisselen, afspraken met uw werkgever, uw dagindeling anders maken v.w.b. 

uw eigen thuiswerk, een verdeling met inschakeling van uw ex-partner etc. 

 

Voor de noodopvang vanaf maandag 18 januari hanteren wij daarom een volgorde: 

• kinderen in een kwetsbare positie vangen wij indien nodig alle dagen van de week op; 

• kinderen van ouders van een gezin die beiden een cruciaal beroep vervullen vangen wij eveneens op. 

 

Voor alle andere aanvragen kijken wij wat wij maximaal kunnen betekenen. Noodopvang is geen 

vanzelfsprekendheid. Noodopvang is beschikbaar als het echt niet anders kan en daar is een grens aan verbonden 

voor wat betreft onze capaciteit. 

 

 

Dit maakt dat wij voor de week van 18 januari opnieuw inventariseren wat wij maximaal kunnen betekenen voor u. 

Indien u van noodopvang gebruik moet maken kunt u dat aanvragen, ook al heeft u dat al eerder gedaan, bij 

Leergroep I: Mariëlle van Oorschot 

Leergroep II: Lieke Bluijs 

Leergroep III: Suzanne Marinussen 

Op basis hiervan maken wij nieuwe indelingen voor de week van 18 januari. 

 

Op maandag 18 januari kan uw kind(eren) hun werk van deze week weer inleveren en het werk voor die week ophalen. 

Dat kan tussen 08.30 en 10.00 uur. Mocht u nog een verzoek hebben voor een laptop laat u dat dan weten aan Karin 

Boonman: k.boonman@stgboom.nl 

 

 

Tot slot:  

de vooruitzichten zijn ondanks de start van de vaccinaties, ronduit zorgwekkend. U mag er op rekenen dat wij alles doen 

wat in onze mogelijkheden ligt om én onderwijs op afstand zo goed als mogelijk vorm te geven én de noodopvang te 

organiseren. Net als u kijken wij uit naar het licht aan het eind van deze tunnel. 

 

Wij wensen u sterkte, geduld en plezier met het werken met uw kind(eren) thuis. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Molenkamp, 

schoolleider. 
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