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                                                                                                                        Roosendaal 16-12-2020 
 
Beste ouder(s) 
 
Zoals iedereen inmiddels weet gaat Nederland in lockdown. 
Dit betekent dat onze school vanaf woensdag 16 december de deuren sluit. 
 
Na de kerstvakantie zal van maandag 4 januari tot zondag 17 januari de school gesloten blijven voor 
de leerlingen uit de  groepen 1-2-3-4-5-6-7-8. Op maandag 18 januari gaat de school weer open. 
 
In overleg met het bestuur is besloten om de kinderen uit de NIP groepen naar school te laten komen 
om onderwijs te volgen. Uit de vorige lockdown is gebleken dat het aanleren van de Nederlandse taal 
op afstand niet mogelijk is. Alle kinderen van de NIP groepen komen dus na de kerstvakantie 4 
januari gewoon naar school .  
 
De kinderen uit de groepen 1-2-3-4-5-6-7-8 krijgen online thuisonderwijs. 
Vandaag zullen de leerkrachten het lesmateriaal mee naar huis geven.  
Enkele kinderen krijgen ook een chromebook mee naar huis om hen de mogelijkheid te bieden  het 
onderwijs online te volgen. Deze chromebooks worden uitgeleend en staan geregistreerd, wij 
verwachten dat deze na de lockdown ongeschonden terug worden gebracht. 
Alle kinderen ontvangen hun inlogcodes met betrekking tot het gebruik van teams en office. Wanneer 
een account thuis niet werkt of inloggegevens kwijt raken, zijn ouders zelf verantwoordelijk om 
hierover contact op te nemen met de groepsleerkracht. 
 
 
De online lessen starten maandag 4 januari. De leerkracht van uw kind neemt contact op om de 
afspraken hierover te delen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen in de lesmaterialen die nu mee 
naar huis gaan vooruit gaan werken. De leerkracht zal dagelijks onder schooltijd instructie hierover 
geven en/ of een contactmoment inplannen. Wij vragen van u om te garanderen dat kinderen op 
afgesproken tijden klaar zitten voor hun chromebook en inloggen. Ouders zijn verantwoordelijk dat de 
kinderen de lessen volgen en opdrachten maken.  Op de site www.oboleeromgeving.nl staat een 
breed aanbod lesmateriaal voor alle kinderen waar zij naast het lesaanbod vanuit school gebruik van 
kunnen maken.  
 
Wanneer beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep en opvang niet geregeld krijgen kunnen 
zij dit voor de kerstvakantie doorgegeven aan de directie van de school. School zal de aanvraag voor 
noodopvang in overleg met de ouders bekijken. 
 
Wij begrijpen dat met name ouders van leerlingen in groep 8 vragen hebben over 
kennismakingslessen en advies voortgezet onderwijs, Dit wordt door de werkgroep PO/VO momenteel 
besproken. Wanneer hierover meer bekend is wordt u op de hoogte gebracht.  
 
We wensen iedereen ondanks deze hectische tijden  fijne dagen samen en hopen iedereen gezond 
weer te mogen ontvangen in 2021. 
 
Warme groet, 
 
Namens het team 
Jessica 


