Beste ouder(s)/verzorger(s),

13 januari 2021

Graag uw aandacht voor onderstaand (lang) bericht inzake de verlenging, het afstandsonderwijs en
de noodopvang.
Zoals we gisteren hebben gehoord op de persconferentie blijft Nederland in elk geval tot 9 februari
in de harde lockdown. Wanneer de uitkomsten van het onderzoek rondom de Britse variant
afgerond zijn en het OMT een positief advies geeft, kunnen mogelijk de kinderopvangcentra en
basisscholen op 25 januari open. Het is een grote tegenvaller voor veel mensen, de lockdown vraagt
veel van ons.
Voor het onderwijs van uw kind kunnen we u laten weten dat we de ingeslagen weg voor de
groepen 1 t/m 8 gaan doorzetten. Na evaluatie van de afgelopen twee weken kunnen we zeggen dat
het afstandsonderwijs in de groepen goed verloopt. We hebben alle kinderen in beeld en stemmen
zo goed mogelijk op hen af. De kinderen pakken steeds beter de structuur op, de bovenbouw
kinderen van de groepen 5 t/m 8 laten steeds meer zelfstandigheid zien en jullie als ouders
ondersteunen jullie kinderen zo goed mogelijk. We hebben begrepen dat sommige ouders druk
ervaren rondom werk afmaken. Soms lukt het gewoon niet en wij hebben daar begrip voor. Ook gaan
we kijken of de pauzes van de kinderen uit de verschillende groepen gelijk kunnen gaan laten lopen.
Ons team zet met veel positieve betrokkenheid de schouders eronder, het aanbod van de groepen
loopt door met instructies en directe feedback, er is oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen in deze periode en er wordt maatwerk geleverd voor die kinderen die dit nodig
hebben. Werkdruk en veiligheidsbeleving van ons personeel blijft een punt van aandacht. En MOO,
het online platform, maakt het mogelijk om gemakkelijker op afstand te kunnen werken, alhoewel
we graag zien dat de landelijke storingen definitief opgelost worden.
In dit bericht willen we u ook informeren over de noodopvang die De Piramide zal verzorgen voor de
kinderen van ouders in vitale beroepen die de opvang van het kind niet zelf geregeld kunnen
krijgen en voor de kwetsbare kinderen die de school in afstemming met de gemeente/ouders
opvangt. In de media lezen we hier momenteel veel over en afgelopen maandag in dit onderwerp
door de MR uitvoerig besproken. Op De Piramide gaat de noodopvang knellen, net als op veel andere
basisscholen.
De afgelopen twee weken hebben we dagen gehad dat we ongeveer 45 kinderen opvingen, in 3
lokalen. De kleuters apart met één leerkracht. De groepen 3 t/m 8 i.v.m. de grote van de groep,
gesplitst in twee groepen. Deze splitsing is nodig zodat de leerkrachten ook op afstand van elkaar
kunnen werken t.b.v. de veiligheid. We vangen de kinderen op, zorgen voor een persoonlijke praatje,
regelen de pauzes, bieden een structuur en activiteiten aan en begeleiden hen zo goed mogelijk met
hun werkplanning. We moeten concluderen dat de groepen (te) groot zijn en niet groter kunnen
worden. We willen de opdracht tot noodopvang natuurlijk blijven uitvoeren maar lopen tegen
onze grenzen aan. We staan namelijk op het punt dat we voor de bezetting van de noodopvang,
leerkrachten uit het online lesgeven moeten gaan halen. Hierdoor zou de desbetreffende groep geen
online les kunnen krijgen. De MR van onze school heeft aangegeven dat hier een grens ligt, het
onderwijs voor de groepen moet zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.
Ook voor de komende periode is het mogelijk, wanneer uw kind volgens de maatstaven recht zou
hebben op noodopvang en u het echt niet anders geregeld kunt krijgen, noodopvang aan te vragen
voor 18, 19, 21 en 22 januari én eventueel alvast voor de week van 25 t/m 29 januari. U doet dit via
het mailadres noodopvang@obs-depiramide.nl vóór as vrijdag 12 uur. We gaan dan vrijdagmiddag

15 januari de bezetting van de noodopvang voor de komende periode proberen rond te maken.
Vanzelfsprekend valt de tweede week opvang weg, wanneer we op 25 januari de deuren weer
kunnen openen.
We willen u expliciet vragen om de noodopvang echt alleen aan te vragen vanuit “echte nood” en
willen alle ouders verzoeken om elkaar te helpen in de opvang van elkaars kinderen. Ook vragen
we aan de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 of de kinderen i.p.v. aanvraag
noodopvang toch zelfstandig thuis kunnen werken, met eventueel een extra afstemming vanuit de
leerkracht. Natuurlijk begrijpen we dat uw kind niet alleen thuis kan zijn. Tevens willen we
aandacht vragen voor de veiligheid en uw kind alleen naar de noodopvang te laten gaan, wanneer
er geen sprake is van klachten of een quarantaine periode. Op die manier blijft het ook veilig voor
ons personeel en de kinderen van de noodopvang.
As woensdag 20 januari staat er een studiedag ingepland in onze jaarplanning en op die dag is er
geen noodopvang mogelijk. Alle kinderen zijn ook vrij, er wordt die dag geen lesstof aangeboden.
Rondom de toetsing en VO geven we de ouders van de kinderen uit de groepen 8 zo spoedig mogelijk
meer informatie.
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Ook de komende periode proberen we weer samen
de schouders eronder te zetten en we weten elkaar te vinden.
Namens het team.
Denise Hassing
Directeur OBS De Piramide

