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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  12	  januari	  	  

!	  persconferentie	  over	  wel	  of	  niet	  voorzetten	  
sluiting	  basisscholen	  
	  

Schoolsluiting	  
De	  eerste	  week	  schoolsluiting	  zit	  erop!	  Jullie	  
hebben	  thuis	  hard	  gewerkt	  met	  jullie	  

kind(eren),	  de	  groepsleerkrachten	  soms	  op	  
school	  en	  soms	  thuis	  (keuken,	  slaapkamer,	  
woonkamer)	  en	  alle	  andere	  collega’s	  in	  de	  

noodopvang.	  Zoals	  jullie	  vast	  al	  hebben	  
begrepen	  uit	  de	  media	  is	  de	  noodopvang	  veel	  
voller	  dan	  in	  het	  voorjaar.	  We	  vangen	  

gemiddeld	  tussen	  de	  30	  en	  de	  42	  kinderen	  op	  
elke	  dag.	  En	  groep	  8	  natuurlijk,	  en	  het	  is	  heel	  
fijn	  om	  ze	  op	  school	  te	  hebben!	  Ook	  de	  Sint	  

Jan	  geeft	  les	  aan	  hun	  groep	  8	  en	  de	  7e	  
groepers	  uit	  de	  noodopvang,	  dus	  al	  met	  al	  zijn	  
we	  zo	  met	  zijn	  125-‐en	  op	  school	  elke	  dag!	  

	  	  
A.s.	  dinsdagavond	  horen	  we	  tijdens	  de	  

persconferentie	  of	  de	  kinderen	  volgende	  week	  
maandag	  weer	  naar	  school	  mogen.	  Duimen	  
dat	  het	  mag,	  maar	  we	  zijn	  er	  niet	  erg	  gerust	  

op.	  
Ik	  mail	  jullie	  woensdag,	  na	  overleg	  met	  ons	  
MT,	  over	  hoe	  we	  verder	  gaan	  vanaf	  maandag	  

18	  januari.	  
	  	  
Aarzelen	  jullie	  niet	  om	  om	  hulp	  en	  tips	  te	  

vragen	  als	  het	  niet	  lukt	  thuis	  of	  als	  je	  met	  
vragen	  zit?	  Dan	  kunnen	  we	  altijd	  kijken	  of	  en	  
hoe	  we	  iets	  voor	  jullie	  kunnen	  betekenen	  in	  

deze	  rare	  en	  soms	  zware	  tijden.	  
	  	  
Boekenruilkast	  

Welke	  ouder	  vindt	  het	  leuk	  om	  een	  klein	  
boekenruilkastje	  te	  timmeren	  voor	  aan	  de	  
gevel	  van	  school?	  Materiaal	  vergoeden	  we	  

uiteraard.	  Graag	  melden	  bij	  Madeleine	  
(mailto:m.schoute@10emeidoorn.nl)	  

De	  Thuisles	  Student	  
De	  eerste	  week	  van	  de	  lockdown	  zit	  er	  op	  

maar	  het	  einde	  lijkt	  helaas	  nog	  niet	  in	  zicht.	  De	  
leerlingen	  werken	  hard	  maar	  ook	  nu	  is	  het	  
weer	  duidelijk	  dat	  niet	  iedere	  leerling	  

voldoende	  profiteert	  van	  het	  thuiswerk.	  
Wellicht	  voor	  een	  aantal	  van	  de	  leerlingen	  is	  
de	  Thuisles	  Student	  een	  fijne	  aanvulling	  op	  het	  

huidige	  thuisonderwijs,	  een	  initiatief	  van	  
Urban	  Talentz.	  Deelname	  is	  gratis	  voor	  de	  
leerlingen/ouders	  en	  de	  school.	  	  

	  
Een	  Thuisles	  Student	  helpt	  
basisschoolleerlingen	  uit	  groep	  3	  t/m	  groep	  8	  

met	  school	  opdrachten	  middels	  1-‐op-‐1	  
begeleiding	  via	  een	  onlinekanaal	  (o.a.	  Zoom,	  
Hangout,	  en	  Teams).	  

De	  Thuisles	  Student	  ondersteunt	  een	  leerling	  
bij	  de	  opdrachten,	  bijvoorbeeld	  door:	  
(aanvullende)	  uitleg	  te	  geven;	  samen	  opzoek	  

te	  gaan	  naar	  eventuele	  struikelblokken;	  samen	  
te	  oefenen	  zodat	  de	  leerling	  de	  stof	  zoveel	  

mogelijk	  onder	  de	  knie	  krijgt.	  
De	  Thuisles	  Studenten	  zijn	  jongeren:	  veelal	  
HBO-‐	  en	  WO-‐studenten	  en	  vanuit	  

verschillende	  achtergronden	  (o.a.	  vanuit	  de	  
Pabo,	  Social	  Work,	  Toegepaste	  Psychologie	  en	  
Pedagogiek).	  Urban	  Talentz	  werft,	  begeleidt	  

en	  matcht	  de	  Thuisles	  Student	  met	  de	  
basisschoolleerlingen.	  	  
	  

Heeft	  u	  een	  kind	  dat	  een	  extra	  steuntje	  in	  de	  
rug	  kan	  gebruiken?	  U	  kunt	  uw	  kind	  aanmelden	  
middels	  het	  inschrijfformulier.	  Dit	  formulier	  

kan	  opgestuurd	  worden	  naar	  
mailto:welcome@urbantalentz.nl.	  Urban	  
Talentz	  neemt	  contact	  met	  u	  op	  om	  te	  kijken	  

wat	  zij	  voor	  uw	  kind	  kunnen	  betekenen.	  Wilt	  u	  
meer	  informatie?	  Dan	  kunt	  u	  een	  mailtje	  
sturen	  naar	  mailto:welcome@urbantalentz.nl	  

of	  even	  bellen	  naar	  020	  716	  38	  48.	  
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Team	  
Een	  kort	  teamupdate	  nu	  jullie	  ons	  helemaal	  

niet	  meer	  zien!	  

• Adelei	  heeft	  in	  januari	  haar	  

pensioenleeftijd	  bereikt	  maar	  blijft	  
gelukkig	  nog	  bij	  ons	  werken	  tot	  aan	  de	  
zomervakantie,	  3	  ipv	  4	  dagen.	  

• Marloes	  gaat	  een	  dag	  extra	  werken,	  haar	  

ouderschapsverlof	  is	  afgelopen,	  al	  haar	  
eigen	  kinderen	  gaan	  nu	  ook	  naar	  school.	  

• We	  bieden	  plek	  aan	  2	  zij-‐instromers:	  

Marije	  in	  de	  middenbouw,	  zij	  is	  in	  
oktober	  bij	  ons	  gestart	  en	  heeft	  haar	  

werkervaringstraject	  in	  MB1	  bijna	  
afgerond.	  Ze	  start	  per	  1	  maart	  met	  de	  
pabo	  en	  loopt	  dan	  mee	  met	  Karin	  in	  MB3.	  

• Wietse	  is	  net	  voor	  de	  vakantie	  gestart	  in	  

de	  bovenbouw	  met	  zijn	  
werkervaringstraject	  en	  hoopt	  per	  april	  te	  
starten	  met	  de	  pabo.	  Beide	  zij-‐instromers	  

en	  alle	  andere	  stagiaires	  draaien	  gewoon	  
mee	  in	  het	  afstandsonderwijs	  en	  de	  
noodopvang,	  heel	  erg	  fijn!	  

• Per	  januari	  is	  ook	  Martine	  Koppers	  
gestart	  met	  een	  werkervaringstraject.	  Zij	  

is	  al	  basisbekwaam	  directeur	  en	  in	  
afwachting	  van	  een	  mooie	  baan,	  
ondersteunt	  zij	  Madeleine.	  Tenslotte	  

starten	  er	  ook	  twee	  studenten	  
Toegepaste	  Psychologie	  bij	  onze	  IB-‐ers	  
Tessa	  en	  Charlotte.	  Zij	  ondersteunen	  

kinderen	  en	  wij	  hebben	  erg	  goede	  
ervaringen	  met	  dit	  soort	  studenten	  de	  
afgelopen	  3	  jaar.	  

	  	  
	  Oliebollen	  gebakken?	  
Wisten	  jullie	  nog	  dat	  wij	  een	  officieel	  olie-‐	  en	  

vetinleverpunt	  zijn?	  Neem	  je	  gebruikte	  olie	  en	  
frituurvet	  mee,	  meld	  je	  bij	  Rob	  en	  hij	  helpt	  je	  

verder!	  
	  	  


