
Onderwijs op afstand vanaf 5 januari tot en met 15 januari 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft 

de Minister-President afgelopen maandag een lockdown aangekondigd, waarbij ook de basisscholen 

dicht moeten. Dit betekent dat ’t Startnest de twee weken na de kerstvakantie onderwijs op afstand 

verzorgt. Mochten de kinderen het fijn vinden toch iets te doen de komende drie dagen, kunnen zij 

uiteraard digitaal aan het werk met taal en rekenen, de kinderen weten zelf hoe ze daar komen. Een 

aantal bouwen heeft kerstboekjes etc. meegegeven, dit zijn uiteraard ook leuke activiteiten voor de 

komende dagen. In deze brief leest u wat het online onderwijs per 5 januari 2021 voor u en uw 

kind(eren) betekent. Lees de informatie nauwkeurig door om goed op de hoogte zijn. 

Studiedag 4 januari 

Op maandag 4 januari staat een studiedag gepland, deze studiedag laten wij staan. Er komen die dag 

nieuwe meubels en de lokalen moeten weer worden ingericht. Omdat deze dag de school al dicht 

was, wordt er die dag geen onderwijs én geen noodopvang geregeld. 

Onderwijs 

Binnen stichting Wijzer aan de Amstel hebben we gekozen voor continuïteit van het onderwijs. Dit 

houdt in dat we de komende weken digitaal nieuwe lesstof aanbieden. We richten ons hierbij op de 

basisvakken, te weten rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Per dag zijn er contact-, instructie- 

en facultatieve vragenmomenten gepland. 

Onderbouwgroepen 

Voor de onderbouwgroepen wordt twee keer in de week een zogeheten dagstart gepland. Een 

moment dat alle kinderen aanwezig zullen zijn. Daarnaast wordt iedere dag een aantal kinderen 

digitaal uitgenodigd om in een kleine groep aan een activiteit deel te nemen met de stamgroepleider. 

U ontvangt specifieke informatie en de Zoomlinks, van de stamgroepleider van uw kind. 

Midden- en bovenbouwgroepen 

Voor de midden- en bovenbouw staat dagelijks om 08:30 uur een dagstart gepland. De stamgroep is 

dan samen met de gehele stamgroep en stamgroepleider en voeren samen een “kringgesprek”. Om 

09:15 start de instructie, zodat uw kind tijd heeft om te wisselen van Zoommeeting. Dit volgt het kind 

bij de instructieleerkracht. Na deze instructie maakt het kind het werk van het weekplan zelfstandig. 

Iedere middag is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een facultatief vragenuur op Zoom. Mochten 

kinderen vragen hebben naar aanleiding van hun gemaakte werk, kunnen ze tussen 13 en 14 uur 

inloggen op Zoom en deze vraag stellen aan hun stamgroepleider. U ontvangt specifieke informatie 

en de Zoomlinks, van de stamgroepleider van uw kind. 

Opvang op initiatief van school 

Het kan zijn dat wij in goed overleg toch graag zien dat een kind op school komt werken. Voor 

sommige kinderen is deze ondersteuning op school van dusdanig belang, dat we dit niet twee weken 

op afstand kunnen bieden. Mocht dit uw kind betreffen, nemen wij contact met u op. 

Noodopvang 

Vanaf dinsdag 5 januari tot en met vrijdag 15 januari verzorgen wij onder schooltijd noodopvang. In 

het algemeen geldt ‘het kind gaat niet naar de opvang of school tenzij……’ Mocht u menen een 

beroep te kunnen doen op de noodopvang omdat u een cruciaal beroep heeft, kunt u een mail 

sturen naar noodopvang@startnest.nl Ik vraag u om onderstaand lijstje te kopiëren in te vullen in de 
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mail die u stuurt. Mocht u mij al gemaild hebben, wil ik u toch vragen de aanvraag op deze manier 

opnieuw te doen, zodat ik alle noodopvangaanvragen op één plek heb staan.  

Vul bij onderwerp “noodopvang” in 

Naam ouder/verzorger 1: 

Beroep ouder 1: 

Naam ouder 2: 

Beroep ouder/verzorger 2: 

 

Naam en stamgroep kind 1: 

Naam en stamgroep kind 2: 

Naam en stamgroep kind 3: 

 

Data dat er noodopvang nodig is: 

U kunt vandaag en morgen mailen om aan te geven of u noodopvang nodig hebt. Vrijdag bel ik de 

ouder(s)/verzorger(s) die hebben gemaild om een en ander af te stemmen, zodat ik de bemanning 

van de noodopvang in orde kan maken. Daarnaast neem ik contact op met de ouders van de 

kinderen die mogelijk op initiatief van school naar de noodopvang komen om onderwijs te volgen. 

Devices 

Om digitaal les te kunnen geven, is het van belang dat de kinderen gebruik kunnen maken van een 

device. De onderbouw kan goed werken op een tablet óf laptop/chromebook. Groep 3 t/m 8 maakt 

hun werk ook digitaal en moet dus echt gebruik kunnen maken van een computer (laptop, 

chromebook o.i.d.). Mocht u niet voldoende devices tot uw beschikking hebben om uw kind goed te 

laten werken, stellen wij de devices van ’t Startnest ter beschikking. U kunt aangeven hier gebruik 

van te willen maken, door te mailen naar noodopvang@startnest.nl Ik vraag u om in de 

onderwerpregel “device” in te vullen. In de mail kunt u de naam van uw kind en de stamgroep 

invullen. Bij het ophalen van de device, tekent u een bruikleenovereenkomst. 

Ophaalmoment 

De komende weken gunnen we een ieder een fijne vakantie. Daarom organiseren wij op 

maandagmiddag 4 januari een ophaalmoment om het werk op te halen. Mocht u een device hebben 

aangevraagd, kunt u deze ook op dit moment ophalen. Het is van groot belang dat u of uw kind de 

spullen komt ophalen, anders kan uw kind niet aan de slag met het onderwijs op afstand.  

13:00 – 13:20 Kinderen met achternaam van a t/m h 

13:20 – 13:40 Kinderen met achternaam van i t/m p 

13:40 – 14:00 Kinderen met achternaam van q t/m z 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Roxan Linnekamp 
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