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Woensdag 16 december 

tm vrijdag 18 december 
 

Lockdown – de school is gesloten 
 

Maandag 21 december 

tot en met vrijdag 1 
januari 2021 

 

Kerstvakantie 

 
 

Woensdag 23 december 
 

Chantal Kazen jarig 

 
Zondag 3 januari  Extra nieuwsbericht over de periode vanaf 4 januari 2021 

 

Jolanda Schlief jarig (administratie) 
 

Maandag 4 januari tm 

vrijdag 15 januari 2021 
 

Lockdown – de school is gesloten 
 

Donderdag 14 januari Extra nieuwsbericht over de periode vanaf 18 januari 2021 

 
Vrijdag 15 januari 

 

Karen Hendrikson jarig 

Maandag 18 januari Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 
 

  

Maandag 1 februari Start van de samenwerking met Zonnekinderen 
 

 

 
 

 

 

 



Beste ouders en verzorgers, 

 
Gelukkig kan ik u nog bedanken. Bedanken voor alle betrokkenheid bij en de inzet voor de kinderen 

van onze school. 
Gelukkig kan ik de mensen die ons allemaal helpen om het Corona-virus eronder te krijgen op welke 

wijze dan ook, bedanken. Samen komen we hier doorheen! 

Gelukkig hebben wij direct de NOODopvang op school opgestart voor de kinderen van ouders in 
cruciale beroepen en voor kinderen die thuis om verschillende redenen geen thuisonderwijs kunnen 

volgen. 
Gelukkig bent u zo flexibel om met ons mee te denken en met ons mee te doen, want ook voor ons is 

dit een moeilijke tijd. 
Gelukkig kan ik u nog het allerbeste wensen voor de komende periode; 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Namens het team wens ik iedereen een fijne vakantie en alvast een heel gelukkig en gezond 2021! 

Hartelijke groet, Mandy van Ampting 
 

 

Vervanging in groep 6-7  
Ook na de kerstvakantie zal Karin Otter op de maandag en dinsdag groep 6-7 Aqua draaien.  

Iedere vrijdag staat zij in groep 6-7 Oranje. 
 

 

Bieb-ouders en Luizen-ouders 
Wij zijn nog op zoek naar een bieb-ouder voor de woensdag en naar luizen-ouders. 

Wanneer u wilt komen helpen zou dat heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden via de mail van de 
ouderraad; or.martinus@liemersnovum.nl 

Alvast heel hartelijk dank! 

 
 

Noodopvang 
Net als bij de vorige lockdown verzorgen wij op school ook een NOODopvang. Deze opvang is bedoeld 

voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Deze ouders moeten hun beroep kunnen 
blijven uitoefenen en niet gedwongen thuis moeten blijven omdat er geen school voor hun kind(eren) 

is. Wij vragen wel om alleen gebruik te maken van de NOODopvang wanneer er geen andere opvang 

voor uw kind mogelijk is. Wanneer uw kind bijvoorbeeld wel opgevangen kan worden door andere 
verzorgers, dan heeft dat uiteraard de voorkeur. De NOODopvang is er ook voor de kinderen die thuis 

om bepaalde redenen geen thuisonderwijs kunnen volgen. Deze kinderen hebben wij al in beeld van 
de vorige keer, maar dienen nog wel aangemeld te worden. Voor de volledigheid wil ik vermelden dat 

er geen onderwijs op school wordt verzorgd. Uw kind wordt wel in de gelegenheid gesteld om het 

thuiswerk op school te maken. De NOODopvang is sinds woensdag van start gegaan en is onder 
schooltijden (aanstaande vrijdag tot 12.00 uur) geopend. Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden 

voor deze opvangmogelijkheid dan kunt u een mail sturen aan mij (Mandy) 
directie.martinus@liemersnovum.nl Wilt u het volgende vermelden:  

Naam leerling  
Groep leerling  

Cruciaal beroep ouders  

Reden dat u om NOODopvang verzoekt.  
Data NOODopvang (vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari 2021)  

 
Pas nadat u een bevestiging heeft ontvangen, kan uw kind naar de NOODopvang. 

mailto:or.martinus@liemersnovum.nl


 
Device vanaf groep 4 
Wanneer uw kind thuis geen device (elektronisch 

apparaat dat software kan afspelen) tot zijn/haar 
beschikking heeft in de periode dat we onderwijs op 

afstand organiseren, dan kan hij/zij een device van 

school lenen. Overlegt u dit eerst even met de 
groepsleerkracht van uw kind, dan weten wij waar 

we rekening mee kunnen houden. Om een device te 
kunnen lenen dient ook het formulier in de bijlage te 

worden ingevuld. Op maandag 4 januari kunnen de 
devices op afspraak worden opgehaald. 

 

 
 

Zonnekinderen vanaf 1 februari 2021 
 

Er hebben zich al veel ouders aangemeld bij Zonnekinderen voor de Kinderopvang en voor de 

Buitenschools Opvang. Wanneer u nog twijfelt en/of u wilt uw kind(eren) aanmelden bij 
Zonnekinderen, dan kunt u contact opnemen met Relatiebeheer van Zonnekinderen. Zij kunnen u 

precies vertellen op welke wijze de afspraken in uw huidige contract gecontinueerd kunnen worden en 
waar er wijzigingen plaatsvinden. Vanuit school en de medezeggenschapsraad zijn wij nauw 

betrokken geweest om het voor al onze ouders op een goede manier te regelen. 
 

Serviceburo Zonnekinderen  

 

0316 340079  

 

0316 344057 

 

info@zonnekinderen.nl  

 

www.zonnekinderen.nl  
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