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 Betreft 
 Ons kenmerk 

: Informatie schoolwerk en opvang 
: Gr-2020-9 

 
Prinsenbeek, 20 maart 2020                  

 
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 
 

De eerste week van schoolsluiting zit er bijna op. Het is onwerkelijk, een school 

zonder kinderen, zonder ouders die binnen wandelen, zonder alle collega’s op school, 

zonder jullie. Het is even nodig! Het Coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. Elke 

dag horen we weer nieuwe aantallen van besmette mensen of mensen die door het 

virus komen te overlijden. Ik wil aan iedereen vragen je zoveel mogelijk te houden 

aan de richtlijnen die door de Rijksoverheid en het RIVM bepaald zijn. Alleen in 

gezamenlijkheid kunnen we ervoor zorgen dat het virus zich minder snel verspreid.  

 

Zondag kregen we het bericht dat onze school vanaf maandag niet meer open zou 

zijn. Meteen begint dan het organiseren van de berichtgeving aan iedereen die hierbij 

betrokken is. Maandagmorgen zaten we met het team bij elkaar om te bespreken hoe 

we ervoor konden zorgen dat het onderwijs aan de kinderen niet stil kwam te staan 

en de noodopvang georganiseerd was. Vooral omschakelen en anders denken! Per 

parallel/per jaargroep hebben de collega’s een plan gemaakt voor de eerste week. Er 

wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, vooral herhaling. Nieuwe invulling voor de 

komende week zal door de leerkrachten aan jullie worden gemaild, of is misschien 

vandaag al gedeeld. Wat wel belangrijk blijft is, wanneer uw zoon of dochter ziek is 

en geen werk kan maken, dit even door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind. 

Zij registreren dit, zodat we ook weten wie er even geen schoolwerk thuis heeft 

kunnen maken i.v.m. ziekte. Stuur een mail naar beide leerkrachten. De mailadressen 

zijn in de SchoolApp onder 'Team' ook terug te vinden.  

 

We zijn nu een paar dagen verder en wat ben ik trots op mijn team: meteen dinsdag 

al konden de kinderen aan de slag. In een paar uur tijd hadden zij het voor elkaar dat 

er op afstand geleerd kon worden! Digitaal en/of in werkboeken.  

Ook voor u als ouders is het aanpassen. Het is een zeer uitzonderlijke situatie en dat 

beseffen ook wij maar al te goed. We zijn u dankbaar voor de ondersteuning die u 

thuis biedt aan de kinderen! Samen kunnen we dit. Ik ben dankbaar voor alle inzet, 

steun en bemoedigende woorden! 

 

Ouders vragen soms of kinderen nog wel buiten mogen spelen. Een woordvoerder van 

het RIVM heeft daar het volgende antwoord op gegeven: "Kinderen kunnen gewoon 

met elkaar spelen. Zo lang je maar niet gelijk met dertig mensen bij elkaar komt. Blijf 

je gezonde verstand gebruiken." Probeer kinderen ook uit te leggen dat ze proberen 

afstand te bewaren (hoe lastig dat dit in de praktijk ook is).  

 

 

 

Aan de  ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers van Kbs de 
Griffioen 
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Gmail 

Alle kinderen die een eigen inlog voor Inosweb hebben, hebben ook een eigen Gmail 

account dat bestaat uit cijfers en eindigt op @inosweb.nl. Op één van de Inos-scholen 

is ontdekt dat er bij sommige accounts spam in de Gmail terecht gekomen is. Mail die 

uiteraard niet voor de kinderen bestemd is. Dit probleem is intussen opgelost en 

kinderen kunnen dergelijke mail niet meer ontvangen. Er kunnen echter wel berichten 

vanuit het verleden in het PostvakIn staan. Aan alle ouders wil ik vragen om de 

ontvangen mail te controleren en spam te verwijderen. Dit kan door op onderstaand 

aangegeven knop te drukken (rood omcirkeld). 

 

  
 

Noodopvang 

Als bijlage ontvangt u tevens een schrijven betreffende de noodopvang die deze 

weken georganiseerd wordt voor de kinderen waarvan beide ouders of een 

alleenstaande ouder in een cruciaal beroep werken/werkt. Wanneer één van beide 

ouders in een cruciaal beroep werkt, wordt in eerste instantie gevraagd de opvang 

van de kinderen zelf proberen te regelen. Lukt dat echt niet, dan kunnen ook deze 

ouders gebruik maken van de noodopvang voor hun kind(eren). 

 

Wat zijn cruciale/vitale beroepen? 

Wat onder cruciale/vitale beroepen wordt verstaan kunt u vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen  

 

Hoe wordt deze opvang geregeld? 

U heeft in de bijlage kunnen lezen dat de noodopvang in Breda geregeld wordt door 

de kinderopvangorganisatie die al opvang op de school organiseert. In ons geval is 

dat Kober Kinderopvang.  

Kinderen waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken en voldoen aan genoemde 

richtlijn, kunnen aangemeld worden voor noodopvang door het formulier in te vullen 

wat op de volgende website beschikbaar is: https://www.kober.nl/corona Het 

formulier wat eerder door mij verspreid is met de vraag dit in te vullen voor 

aanmelding noodopvang komt hiermee te vervallen! 

Nogmaals, het betreft hier noodopvang. De reguliere kinderopvang is, net als alle 

scholen, gesloten.  

 

Voor vragen betreffende de noodopvang kunt u contact opnemen met Alexander 

Geraedts, unitmanager bij Kober Kinderopvang. Hij stuurt onder andere de locaties 

binnen Prinsenbeek aan. Hij is te bereiken op mailadres ageraedts@kober.nl en 

telefoonnummer 06-23789643 

 

Kinderen kunnen daarnaast alleen gebruik maken van deze noodopvang indien zij  

geen van de klachten verkouden, keelpijn, hoesten of koorts vertonen.  
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Uiteraard zullen we bij nieuwe ontwikkelingen u hierover weer informeren.  

 

Met vriendelijke groet,  
 

 

 

Defrie Tempelaars MBA RDO 

Directeur Kbs De Griffioen.   
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