
 

Spetternieuws 7       21-1-2021 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Het kabinet heeft besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt en dat de scholen en 
kinderopvang gesloten blijven tot en met vrijdag 5 februari.  

Noodopvang 

Zoals u vast heeft gehoord in het nieuws wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de 
noodopvang. Ook wij merken een toename aan vragen. Daarom hebben we besloten dat we de 
noodopvang vanaf maandag 25 januari per school gaan regelen. Dus leerlingen kunnen vijf dagen per 
week op hun eigen school tijdens de reguliere schooltijden naar de opvang. Dit geldt alleen voor 
kinderen van ouders met een cruciaal beroep, waarbij het niet lukt om thuis of via het sociale 
netwerk opvang te regelen.  

Daarom willen we u dringend vragen om alleen van de noodopvang gebruik te maken als dat écht 
nodig is. We begrijpen dat het best wel eens moeilijk kan zijn en dat het soms niet werkt om uw werk 
en het aansturen van kinderen tegelijkertijd uit te voeren. Toch willen we graag de noodopvang 
gebruiken voor wat de naam ook al zegt: “noodopvang”.  

Zit uw kind op de Bron (peuterspeelzaal/basisschool) en heeft u opvang nodig of wilt u wijzigingen 
doorgeven dan kunt u mailen met Roelie van Roekel: r.vanroekel@smdb-lunteren.nl. Kinderen die al 
aangemeld waren hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  

Voor de peuters en de kinderen uit de groepen 1 en 2 geldt dat, als de kinderen ‘s morgens gebruik 
maken van de noodopvang, zij om 8.30 uur via het plein van de peuterspeelzaal (aan de achterkant 
van het gebouw) naar binnen kunnen. Deze noodopvang vindt plaats in de peuterspeelzaal.  Dit 
betekent dat de PSZ-leidsters van De Bron op hun werkdagen ’s morgens de peuters en kleuters op 
De Bron gaan opvangen. Ook de VE- kinderen zijn uitgenodigd om op school te komen.  

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die gebruik maken van de noodopvang zullen ’s ochtends 
deelnemen aan de instructie bij de eigen leerkracht in de klas. De middagen wordt de noodopvang 
ingevuld door de kleuterleidsters en onderwijsassistenten. In de noodopvang ’s middags zitten dan 
de kinderen uit de groepen 1 t/m 8. 
 
Naast kinderen van de noodopvang zijn er ook andere kinderen ’s morgens in het lokaal bij hun eigen 
groepsleerkracht aanwezig. Dit betreft alleen kinderen met specifieke leerbehoeften die uitgenodigd 
zijn door de groepsleerkracht of IB-er.   

Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel 

Maandag 18 januari heeft u een mail ontvangen met daarin een link naar de vragenlijst 
‘Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel.’ We willen u vragen om deze peiling één keer per gezin in 
te vullen. Mocht u deze nog niet ingevuld hebben dan willen we u vragen dit alsnog te doen. De 
vragenlijst kent slechts drie korte vragen en is dus vrij snel in te vullen. U kunt de vragenlijst tot 
uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 invullen. Om de vragenlijst goed te kunnen invullen heeft u het 
document ‘Behoeftepeiling nieuwe schooltijden’ nodig wat u donderdag 14 januari via de mail hebt 
ontvangen. 

Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
basisschool De Bron Lunteren.   

mailto:r.vanroekel@smdb-lunteren.nl

