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Personele ontwikkelingen
Na de kerstvakantie zal Rianne Beuting haar werk hervatten, na haar verlofperiode. Op de
donderdag en vrijdag zal zij werken in groep 7 & 8.
Climie Rexwinkel zal vanaf 10 januari de hele week in groep 4, 5 & 6 staan.
Sandra van Zutphen zal vervolgens haar lesgevende taken in de TSK groep kunnen starten.
Het schema personele bezetting ziet er dan als volgt uit:
1 / 2/ 3
4/5/6
7/8

TSK

maandag
Ellen Jansma
Climie
Rexwinkel
Emy
Overbeek

dinsdag
Ellen Jansma
Climie
Rexwinkel
Emy
Overbeek

woensdag
Erna van Zeist
Climie
Rexwinkel
Emy
Overbeek

donderdag
Erna van Zeist
Climie
Rexwinkel
Rianne
Beuting

vrijdag
Erna van Zeist
Climie
Rexwinkel
Rianne
Beuting

Rianne Soek

Rianne Soek

Rianne Soek

Sandra van
Zutphen

Sandra van
Zutphen

Petra
Ekkelboom

Petra
Ekkelboom

Melanie
Redeker

Melanie
Redeker

Melanie
Redeker

Nieuws medezeggenschapsraad
Op maandag 31 januari staat een nieuwe vergadering gepland van de medezeggenschapsraad. Deze
zal online worden gehouden. Vergaderingen zijn openbaar, maar we willen graag om
organisatorische redenen weten of we toehoorders kunnen verwachten. Wilt u deelnemen dan laat
het weten bij één van de MR leden. Deze avond zal het college van bestuur (Henri Soepenberg)
aanschuiven.

Van start na de vakantie....?
De ontwikkelingen rondom corona en de besmettelijke omikron variant gaan snel. Dit was de reden
om de scholen vervroegd te sluiten met een vervroegde vakantie.
We zijn erg benieuwd of we op 10 januari ‘gewoon’ van start kunnen.
Mochten de scholen nog dicht blijven, dan hebben we daartoe het volgende besloten:
Afstandsonderwijs
Alle leerlingen krijgen opdrachten om thuis te maken. De groepsleerkrachten delen deze taken
persoonlijk met de groep.
Daarnaast zal er online les worden gegeven. Vanaf groep 3 is dit dagelijks ingepland volgens een vast
schema. Hiervoor gebruiken we het programma ‘google meet’. We gaan ervan uit dat alle leerlingen
aanwezig zijn op deze momenten. Is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk dan verzoeken we u
dit door te geven aan de groepsleerkracht.
Het schema ziet er als volgt uit:
Tijd
Groep 1, 2 & 3

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30

Gezamenlijke
start
Groep 1
Groep 2 & 3
Groep 3
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start
Groep 1
Groep 2 & 3
Groep 3
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start
Groep 1
Groep 2 & 3
Groep 3
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start
Groep 1
Groep 2 & 3
Groep 3
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start
Groep 1
Groep 2 & 3
Groep 3
Vragenuurtje

Instructie
groep 6
Instructie
groep 5
Instructie
groep 4
Vragenuurtje

Instructie
groep 6
Instructie
groep 5
Instructie
groep 4
Vragenuurtje
Groep 4/5/6

Instructie
groep 6
Instructie
groep 5
Instructie
groep 4
Vragenuurtje

Instructie
groep 6
Instructie
groep 5
Instructie
groep 4
Vragenuurtje
Groep 4/5/6

Instructie
groep 6
Instructie
groep 5
Instructie
groep 4
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start (lezen)
Instructie
groep 8
Instructie
Groep 7
Vragenuurtje
Groep 7 & 8

Gezamenlijke
start (lezen)
Instructie
groep 8
Instructie
Groep 7
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start (lezen)
Instructie
groep 8
Instructie
Groep 7
Vragenuurtje
Groep 7 & 8

Gezamenlijke
start (lezen)
Instructie
groep 8
Instructie
Groep 7
Vragenuurtje

Gezamenlijke
start (lezen)
Instructie
groep 8
Instructie
Groep 7
Vragenuurtje
Groep 7 & 8

8.45
9.30
10.30
13.00
Groep 4, 5 & 6
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
Groep 7 & 8
8.30 uur
9.00 uur
10.15 uur
12.30
12.30

Maandag 10 januari
Op deze dag starten de onlinebijeenkomsten nog niet volgens schema. De groepsleerkrachten laten
specifiek weten per groep hoe laat ze online aanwezig worden verwacht.
De ochtend wordt gebruikt voor het ophalen en uitdelen van materialen. Dit doen we in
tijdsblokken, op alfabetische volgorde (eerste letter van de achternaam).
Tijd
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00

Achternaam startend met letter:
A tot en met H
L tot en met P
S tot en met W

Uitleen chromebooks
Wilt u een chromebook lenen, dan kunt u dit aangeven per mail bij Marjan Wolterink:
directie@devoshaar.nl
We werken dit schooljaar meer met digitale lesmethodes, zoals gynzy voor het rekenonderwijs vanaf
groep 4. Houdt u er rekening mee dat u dus voldoende devices thuis heeft om het onderwijs
mogelijk te maken.
In bovenstaand tijdsblok kunnen de chromebooks worden opgehaald op school.

Aanwezigheid en bereikbaarheid personeel
In de ochtend zal de groepsleerkracht de online contactmomenten verzorgen. In de middag kunnen
vragen worden beantwoord en worden de lessen voor de volgende dag voorbereid.
We willen nadrukkelijk vragen om ons via de mail te benaderen.
Heeft u een vraag aan de groepsleerkrachten, wilt u hen dan beiden benaderen? Indien mogelijk de
vraag stellen aan de leerkracht voor wie de werkdag geldt:
Groep 1 /2 /3
Maandag en dinsdag Ellen Jansma: e.jansma@oponoa.nl
Woensdag, donderdag, vrijdag Erna van Zeist: e.vanzeist@devoshaar.nl
Groep 4/5/6
Gehele week Climie Rexwinkel: c.rexwinkel@devoshaar.nl
Groep 7/8
Maandag, dinsdag en woensdag Emy Overbeek: emy@devoshaar.nl
Donderdag en vrijdag: Rianne Beuting: riannefaber@devoshaar.nl

Noodopvang
Noodopvang is beschikbaar voor leerlingen:

-

waarvan 1 of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn
met een specifieke onderwijsbehoefte

Wilt u gebruik maken van deze opvang, dan kunt u contact leggen via het mailadres:
directie@devoshaar.nl. Graag minimaal 24 uur vooraf bericht.
We verzoeken u dringend om slechts op die momenten hiervan gebruik te maken wanneer u de
opvang niet zelf kunt regelen.
Opvang buiten de lestijden dient u zelf te regelen met opvangorganisatie ’t Zunneke.
Bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, zal de groepsleerkracht maandag 10 januari contact
opnemen met de ouders om hierover afspraken te maken. We gaan ervan uit dat deze leerlingen in
de ochtend op school aanwezig kunnen zijn om hun schooltaken te maken en de ‘meet’
bijeenkomsten te volgen.
Ook voor de noodopvang blijft gelden: houdt u aan de richtlijnen RIVM gezondheidsklachten: wel of
niet naar school. De laatste beslisboom blijft hierin van kracht.
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen naar school. Bovendien moet de tas met
opdrachten/boeken mee naar school worden genomen.

We wensen iedereen
fijne feestdagen en
een goed en gezond 2022

