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Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte aangekondigd dat de lockdown verlengd zal worden
t/m 9 februari. Volgende week horen we of de basisscholen eerder open mogen vanaf 25
januari. We hebben geëvalueerd hoe het onderwijs vanaf de Kerstvakantie is verlopen en we
hebben afspraken gemaakt voor de voortgang. We hebben hierbij ook rekening gehouden
met de mogelijkheid dat de scholen toch langer dicht zullen blijven.
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Vanaf volgende week dinsdag 19 januari zullen we in alle groepen de dag starten met
een opstartmoment om 9 uur ’s ochtends.
In groep 1/2 zal aan het einde van het opstartmoment verwezen worden naar het
instructiefilmpje van die dag. Komende week zal het opstartmoment in groep 1/2
alleen plaatsvinden op dinsdag en donderdag. Kleuters kunnen moeilijker zelfstandig
online komen, dus mocht het in de thuissituatie niet lukken om aan te sluiten, dan is
daar alle begrip voor. U ontvangt van de leerkrachten nog een mail over het hoe en
wat m.b.t de opstartmomenten.
In groep 3 volgt direct na het opstartmoment een leesmoment met een klein groepje
kinderen (u hoort van de leerkracht wanneer uw kind aan de beurt is)
In groep 4, 5 en 6 volgt direct na het opstartmoment een rekeninstructie. Dan is er
even tijd om de stof zelfstandig te verwerken, waarna een tweede instructiemoment
volgt voor een ander vak (taal/spelling/begrijpend lezen). Dit geldt ook voor groep 7/8
op maandag en vrijdag als de groep gesplitst kan worden.
Op dinsdag, woensdag en donderdag volgt in groep 7/8 na het opstartmoment eerst
een rekeninstructie voor de ene groep en daarna voor de andere groep.
Deze opstartmomenten met daaraan gekoppeld de instructiemomenten vervangen de
momenten waarop de leerkrachten tot nu toe online waren voor de groepen.
Om de opstartmomenten te kunnen volgen, hebben alle kinderen een device nodig
met een camerafunctie en een microfoon. Mocht er thuis een tekort aan devices zijn
om alle kinderen tegelijkertijd aan het opstart/instructiemoment te laten deelnemen,
dan kan er maandagochtend 18 januari tussen 9:00 en 10:00 uur een device
opgehaald worden op school.
Ook liggen er maandag tussen 9:00 en 10:00 uur voor de groepen 3 t/m 5 nieuwe
tasjes met werk- en/of leesboekjes klaar in het fietsenhok
Mocht het in de thuissituatie niet lukken om maandag in die tijd een device/tasje op te
halen, willen we u vragen contact op te nemen met het nummer van school en met de
dan aanwezige noodopvangleerkrachten af te stemmen wanneer u wel langs kunt
komen
Doordat er meer momenten zijn waarop de kinderen en de leerkracht elkaar zien,
zullen de leerkrachten van groep 1/2 en 3 aankomende week geen belronde houden
Mochten er buiten het opstart/instructiemoment toch nog vragen over de lesstof zijn,
dan kunnen ouders en kinderen die via mail stellen aan de leerkracht.
In de taakbrieven en tijdens instructiemomenten zullen wederom de basisvakken
rekenen, taal en lezen centraal staan

Noodopvang
Net als de afgelopen 2 weken verzorgen wij de noodzakelijke opvang van kwetsbare kinderen
en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. Wanneer er bij een 2oudergezin 1 van de ouders geen cruciaal beroep heeft, dan verzoeken wij dringend om zelf
opvang te regelen. Op rijksoverheid.nl kunt u zien welke beroepen hieronder vallen. De
kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang zijn welkom op de reguliere schooltijden
van 8:30 tot 14:30 uur en op woensdag van 8:30 tot 12:15 uur.
Kinderen die bij ons in de noodopvang komen, vragen wij hun werk wat voor die dag gepland
staat mee te nemen naar school. Zij kunnen op school deelnemen aan het
opstart/instructiemoment en vervolgens het werk afmaken.
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Oproep aan alle ouders, opa’, oma’s, ooms, tantes en buren

Voor de geweldige ondersteuning die de kinderen van jullie tijdens het
thuisonderwijs ontvangen.
Ouderraad
Eind oktober bent u al door de ouderraad geïnformeerd over het feit dat er een bestuurswissel
heeft plaatsgevonden. Anouk Siemerink en Inge Hubers hebben de OR verlaten en Anne
Buiter en Kelly Leferink zijn tot de OR toegetreden. In het schema hieronder kunt u nu ook de
nieuwe functieverdeling lezen.
Bestuursleden schooljaar 2020-2021
Voorzitter
Judith Wielens
Penningmeester
Han ter Braak
Secretariaat
Anne Buiter
Afg. Zomerfeesten
Judith Wielens
Afg. Sinterklaascommissie
Wendy Winkelhuis
Afg. Kerstcommissie
Chantal Appelman / Kelly Leferink
Verzorging activiteiten
Allen
Afgevaardigde ‘t Meuken
Han ter Braak / Judith Wielens
Coördinator tuinonderhoud
Koen Bleumink
Coördinator oud papier
Niek Velthuis
Coördinator verkeer
Mardy Kleinsman
Draaiboek
Koen Bleumink
e-mail adres
or@bonhoeve.nl
Kelly Leferink zal Chantal Appelman gaan assisteren en hand- en spandiensten gaan
verzorgen, totdat Chantal de OR verlaat en Kelly het overneemt. Bij de volgende
jaarvergadering in oktober zijn Han ter Braak, Chantal Appelman, Niek Velthuis en Mardy
Kleinsman aftredend en niet herkiesbaar en daarom willen we graag inventariseren wie er
belangstelling heeft om een bijdrage te leveren aan de OR. We zijn daarbij ook op zoek naar
mannen/vaders! Geïnteresseerden kunnen tot aan de voorjaarsvakantie (uiterlijk 19 februari)
een mailtje sturen naar or@bonhoeve.nl
Nieuws van ’t Meuken
Vanaf januari 2021 kunt u voor Fysiotherapie terecht in gemeenschapshuis ’t Meuken bij
FysioCentrum Sengers. Fysiotherapeut Nick Slotman, rasechte Hoevenaar, zal werkzaam zijn
op locatie de Hoeve. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen via 053-2310838 of info@fysiocentrumsengers.nl FysioCentrum Sengers locatie ’t
Meuken is geopend op maandagochtend en dinsdagavond.
Studiedag 9 februari
De studiedag van 9 februari laten we vervallen. We hopen zo snel mogelijk weer naar school
te kunnen met z’n allen en willen die dag ook kunnen gebruiken om les te geven.
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Vakantierooster 2020 –
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 9 mei 2021i
13 mei en 14 mei 2020
24 mei 2021
9 juli t/m 22 augustus 2021

Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

