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Wij wensen iedereen een heel gelukkig 2021! 
 

Maandag 4 januari tm 

vrijdag 15 januari 2021 
 

Lockdown – de school is gesloten 
 

 De kinderen ontvangen onderwijs op afstand door de eigen 

leerkracht(en). 
Voor een aantal kinderen is er een NOODopvang op school.  

Er wordt geen onderwijs op school gegeven. 

 
Dinsdag 5 januari 2021 Nieuwsbrief januari 2021 komt uit. 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2021! 
In deze nieuwsbrief leest u op welke wijze wij vanaf maandag 4 januari werken. 

Deze informatie heeft u ook op donderdag 17 december ontvangen. 

U ontvangt verder van de leerkracht van uw kind(eren) de groepsspecifieke informatie. 
Heel veel succes met alles en hopelijk weer gauw tot ziens! 

 
Hartelijke groet, Mandy van Ampting 

 
 

 

Noodopvang 
Net als bij de vorige lockdown verzorgen wij op school een NOODopvang. Deze opvang is bedoeld 

voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Deze ouders moeten hun beroep kunnen 
blijven uitoefenen en niet gedwongen thuis moeten blijven omdat er geen school voor hun kind(eren) 

is. Wij vragen wel om alleen gebruik te maken van de NOODopvang wanneer er geen andere opvang 

voor uw kind mogelijk is. Wanneer uw kind bijvoorbeeld wel opgevangen kan worden door andere 
verzorgers, dan heeft dat uiteraard de voorkeur. De NOODopvang is er ook voor de kinderen die thuis 

om bepaalde redenen geen onderwijs op afstand kunnen volgen. Deze kinderen hebben wij al in beeld 
van de vorige keer, maar dienen nog wel aangemeld te worden. Voor de volledigheid wil ik vermelden 

dat er geen onderwijs op school wordt verzorgd. Uw kind wordt wel in de gelegenheid gesteld om het 
thuiswerk op school te maken. De NOODopvang is op woensdag voor de kerstvakantie van start 

gegaan en is onder schooltijden geopend.  

 
 

 



 

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor deze opvangmogelijkheid dan kunt u een mail sturen 
aan mij (Mandy) directie.franciscus@liemersnovum.nl  

 
Wilt u het volgende vermelden:  

Naam leerling  

Groep leerling  
Cruciaal beroep ouders  

Reden dat u om NOODopvang verzoekt.  
Data NOODopvang (vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari 2021)  

 
Pas nadat u een bevestiging heeft ontvangen, kan uw kind naar de NOODopvang. 

 

 
Thuisonderwijs 
Het thuisonderwijs wordt vanaf 4 januari voor de groepen 5 t/m 8 voornamelijk vormgegeven via 
Microsoft Teams. U en uw kinderen hebben hiervoor alle inlogcodes ontvangen. De leerkrachten 

zorgen ervoor dat alle informatie over het thuisonderwijs wordt verspreid via Microsoft Teams. Dat wil 

zeggen dat alle instructiemomenten, opdrachten, materialen en week- of dagtaken via deze weg met 
u en de kinderen gedeeld worden.  
De leerkrachten zijn elke werkdag tussen 10 en 12 uur bereikbaar voor de kinderen. Daarnaast bieden 
we u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Daarom zijn de leerkrachten elke werkdag van 13 tot 

14 uur ook beschikbaar om vragen van u als ouder of verzorger te beantwoorden. 

 
 


