
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief januari 2021 
 

Dinsdag 13 januari heeft het kabinet de beslissing genomen om de sluiting van de scholen te 

verlengen tot 25 januari. Het is jammer dat deze beslissing genomen moet worden, wat hadden 

we graag alle leerlingen weer op school gehad maar we begrijpen het wel. 

Hieronder geven we informatie over een aantal, vooral praktische, zaken. 

 

Online werken 

In de afgelopen twee weken hebben we onderwijs op afstand gegeven. Ook volgende week zullen 

we op dezelfde manier het onderwijs vorm geven.  

 

Ophalen pakketjes 

Voor de groepen 1a, 1b, 2 en 3 liggen er vrijdag 15 januari ’s morgens weer pakketjes klaar met 

daarin werkbladen, opdrachten en/of werkboekjes die ze volgende week kunnen gebruiken. 

 

Noodopvang 

Vanuit de overheid is de opdracht gegeven om als school te zorgen voor noodopvang van onze 

leerlingen. School houdt voor de noodopvang de reguliere schooltijden van de leerlingen aan.  

 

Het gaat om: 

• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep, 

• kinderen van wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 

nodig is. 

Indien ouders gebruik maken van BSO-noodopvang dienen zij zelf contact op te nemen met een 

kinderopvangorganisatie naar keuze en het met hen te regelen. 

 

Wanneer u volgende week gebruik wilt maken van de noodopvang dan kunt u een mail sturen 

naar lpoorthuis@skolo.nl 

Dit geldt ook voor de gezinnen die in de afgelopen twee weken gebruik hiervan hebben gemaakt. 

In de mail vragen we de onderstaande punten aan te geven: 

• de naam en groep van het kind 

• de gevraagde dagdelen 

• welke beroepsgroepen u werkzaam bent 

 

U ontvangt daarna informatie over de gang van zaken. 

 

 

Carnaval 

Dit jaar vieren we op De Martinus i.v.m. de maatregelen rondom het Corona-virus een aangepast 

carnavalsfeest op vrijdag 12 februari. We verwachten die dag alle kinderen ’s morgens op school. 

In de nieuwsbrief van februari zullen we u verder informeren over de invulling van die ochtend. 

Ons streven is om binnen onze mogelijkheden zo dicht mogelijk te komen bij een ouderwetse 

Carnavals-ochtend.  
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Even voorstellen 

Via deze nieuwsbrief wil ik mijzelf, als nieuw lid van de MR, graag even aan jullie voorstellen. Ik 

ben dus Sander van Dam en als ouder betrokken bij school. Onze kinderen zitten in groep 2 en 

groep 5. Mijn taak binnen de MR is de financiën. Niet zo vreemd, omdat ik in het dagelijks leven 

samen met mijn vrouw eigenaar ben van een administratie en belastingadvieskantoor. Daarnaast 

zal ik mijzelf uiteraard ook inzetten bij alle andere MR-aangelegenheden, om op die manier mijn 

kennis en kunde in te zetten voor een nog betere school, zodat de kinderen met nog meer plezier 

naar school toe gaan. In het dagelijks leven hou ik mij naast mijn werk en de MR activiteiten ook 

nog bezig met wat hardlopen, wielrennen en zwemmen en vind ik het leuk om met ons gezin erop 

uit te gaan 

 

 
 

 

Data en kalender januari en februari 

 

Woensdag 13 januari: 

Oud Papier 

 

Dinsdag 19 januari: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Maandag 8 februari: 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Vrijdag 12 februari: 

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur (aangepast programma) 

 

Maandag 15 en dinsdag 16 februari 

Carnaval, alle leerlingen vrij 

 

Donderdag 18 februari 

Rapport 1 

 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 



 


