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Prinsenbeek, 27 maart 2020                  
 
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 
 
Vorige week mailde ik jullie over de sluiting van de scholen. Dat is nu bijna twee 
weken geleden. En ik ben trots! Trots op jullie: alle leerkrachten voor het 
verzorgen van het schoolwerk, elke dag opnieuw! Alle ouders die, vaak naast het 

eigen werk, de kinderen begeleiden met het schoolwerk thuis! En op alle kinderen! 

Het is een vreemde situatie, wat zo normaal leek, elke dag gewoon naar school, 
blijkt nu ineens in deze situatie iets heel bijzonders te zijn! 

Voor de komende week is er voor alle groepen weer schoolwerk gepland. In alle 
groepen zien we dat het leren op afstand zich uitbreidt. Niet alleen werk op papier 
of digitaal, maar ook telefoontjes en beeldverbindingen om uitleg te geven. Google 
Classroom om het werk of een opdracht klaar te zetten, om filmpjes te delen etc. 
etc. Natuurlijk is het voor iedereen wennen. Laten we elkaar de ruimte geven, 

samen komen we er wel aan uit! Stel gerust vragen of geef tips. Daar worden we 
samen beter van! Als school proberen we het wel overzichtelijk te houden, onder 
andere in het gebruik van verschillende programma’s. Bijvoorbeeld omdat 
sommige programma’s niet binnen Inosweb werken. Nog steeds zijn we als team 
groeiende in het gebruik van de digitale mogelijkheden in het geven van de lessen 
op afstand. Ook vinden er al experimenten plaats in het geven van instructie op 
afstand.  

Hoelang deze situatie nog gaat duren is niet bekend. Voorlopig gelden de 
maatregelen van bijvoorbeeld het sluiten van scholen en kinderopvang tot en met 
6 april. Dinsdag 31 maart zal de politiek bekend maken of de maatregelen die nu 
gelden verlengt/gewijzigd worden of niet. Op het moment dat wij hier meer over 
weten, zullen we jullie weer een update verstrekken en aangeven hoe verder.  

Omdat gezinnen niet altijd voldoende devices in huis hebben om alle kinderen 

tegelijk digitaal te laten werken en om bijvoorbeeld een beeldverbinding op te 
zetten, hebben we een overzicht/rooster gemaakt. Het rooster geeft aan wanneer 
welke jaargroep contact kan maken met de kinderen. Dit gebeurt veelal met kleine 
groepjes kinderen en zij krijgen daar van te voren bericht over. Onderstaand 
rooster is een uitgangspunt, maar elke jaargroep kan ook op andere momenten de 
kinderen verzoeken (met of zonder hulp van de ouder(s)) aan een (beeld)gesprek 
deel te nemen. Bijvoorbeeld voor uitleg van een opdracht of om even digitaal te 

socializen. Leerkrachten proberen rekening te houden met de broertjes/zusjes, 

komt het niet uit, geef het gerust aan. Er wordt waar mogelijk naar een ander 
moment gezocht.  

• Groep 1-2: leerkrachten stemmen met de ouders van de kinderen af 
wanneer er contact gelegd kan worden. Hulp van ouders is daarbij nodig.  

• Groep 3: maandag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en donderdag tussen 
13.00 uur en 15.00 uur. 

• Groep 4: er is al veel contact. De leerkrachten stemmen af met de ouders 
van de kinderen wanneer het uitkomt.  

Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen 
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• Groep 5: dinsdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en vrijdag tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur.  

• Groep 6: maandag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en donderdag tussen 
10.00 uur en 12.00 uur. 

• Groep 7: woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

• Groep 8: dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur 
en 15.00 uur.  

 
Graag herhaal ik nogmaals de afspraken betreffende de noodopvang.  

Noodopvang 

Voor de kinderen waarvan beide ouders of een alleenstaande ouder in een cruciaal 

beroep werken/werkt is noodopvang georganiseerd. 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 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 eerder 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.  
Voor alle kinderen staat er na twee weken zonder school nog een filmpje klaar! Dit 
filmpje is alleen te bekijken via de onderstaande link. Het filmpje staat niet 
openbaar!  

https://youtu.be/L3CHS5QDU7w 

Fijn weekend allemaal!  

Vriendelijke groet, 
Defrie Tempelaars 
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