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Agenda 
18 december t/m 3 januari   Kerstvakantie 
4 januari                             Ophaalmoment 1 
11 januari                           Ophaalmoment 2 
18 januari                           Weer naar school 
 
 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Vanuit de directie 

We sluiten het jaar 2020 op een heel andere manier met u af dan wij gedacht hadden. Door de lockdown kwam er ineens een 

abrupt eind aan het jaar, wat vanaf het begin een jaar is geweest als geen ander. Een zeer bijzonder jaar waarin we met elkaar 

een hele nieuwe uitdaging hadden en nog steeds hebben aan corona. Met elkaar hebben wij laten zien dat we deze uitdaging aan 

kunnen, hoe moeilijk dit soms ook is. Wij zijn enorm trots en blij met de manier waarop u ons het afgelopen jaar gesteund heeft in 

al onze keuzes en moeilijkheden die we door de situatie met elkaar tegenkwamen. Het is nog steeds vreemd dat er geen ouders 

door de school lopen en het contact tussen school en thuis is daardoor soms wat moeilijker. Helemaal door deze tweede lockdown 

wordt het weer eens duidelijk dat een school zonder leerlingen helemaal geen school is. Ondanks al deze uitdagingen hebben we 

de afgelopen maanden een enorme verbondenheid met u gevoeld die wij graag voortzetten in het nieuwe jaar. Corona zal zoals het 

er nu naar uit ziet nog wel even in ons midden zijn en het blijft daarom belangrijk om de maatregelen van het kabinet op te volgen, 

hoe vervelend ook. Wij wensen u en al uw dierbare een fijne vakantie toe en hopen u gezond weer terug te zien na de lockdown.  

 

Sluiting school 

Op maandag 14 december werd er door de overheid besloten om over te gaan op een harde lockdown. Dit houdt in dat ook de 

scholen dicht moesten. Met elkaar is het gelukt om vanaf woensdag 16 december over te gaan in deze tweede lockdown. De 

afgelopen dagen is er door het team hard gewerkt om alles klaar te maken voor de lessen op afstand, zodat deze vanaf maandag 4 

januari weer kunnen starten. In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie waarmee u het thuisonderwijs zo goed mogelijk 

kan laten verlopen.  

Mocht u nog geen gebruik maken van de Parro app neem hierover dan contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Zij 

kunnen u helpen om de Parro app te installeren zodat u geen informatie mist tijdens de lockdown. Er zal vanaf 4 januari geen 

informatie meer verzonden worden per e-mail, alles wordt dan verzonden via Parro. 

 

De afgelopen dagen is er veel te doen rondom de sluiting van de scholen en er gaan geruchten dat de schoolsluiting korter zou 

worden zodra de cijfers dit toelaten. Op dit moment houden wij er rekening mee dat wij 18 januari pas weer open mogen vandaar 

dat wij er in al onze communicatie rekening mee houden dat de sluiting na de vakantie twee weken duurt.  

 

Corona tijdens de lockdown 

Mocht u of een van uw kinderen tijdens deze lockdown klachten krijgen die gerelateerd kunnen worden aan het coronavrius laat u 
dan testen bij de teststraat van de GGD.  
Wanneer er bij u of een van uw kinderen een positieve testuitslag is willen wij u vragen ons hiervan op de hoogte te brengen. 
U kunt ons informeren per mail via bavokring.dir@rvko.nl  Vanaf 4 januari zijn wij ook weer telefonisch te bereiken.  
 

http://www.debavokring.nl/
mailto:bavokring.dir@rvko.nl


Ophaalmoment 4 januari  

Na de vakantie zullen wij op maandag 4 januari en maandag 11 januari een ophaalmoment verzorgen waarin het werk voor uw 

kind(eren) opgehaald kan worden. Broertjes en zusje mogen het werk van het gehele gezin ophalen tijdens het ophaalmoment, 

hierdoor hoeft u maar één keer naar school te komen. Houdt u tijdens het ophalen alstublieft rekening met elkaar. Houdt 

voldoende afstand en draag een mondkapje op het moment dat u de school binnenkomt. Het werk kan opgehaald worden bij de 

hoofdingang van de school volgens onderstaand rooster: 

 

09.00 uur        Groep 8 

09.30 uur        Groep 7 

10.00 uur        Groep 6 

10.30 uur        Groep 5 

11.00 uur        Groep 4 

11.30 uur        Groep 3 

12.00 uur        Groep 2 

12.30 uur        Groep 1 

 

Het ophaalmoment zal als volgt verlopen: 

 

- De leerling/ouders die het werk op komt halen sluit aan bij een pion bij de hoofdingang (pionnen zorgen voor de verplichte 1,5m 

afstand) 

- De leerlingen/ouders worden één voor één binnengelaten 

- Wanneer de leerling/ouder het werk heeft verlaat hij/zij het gebouw via de uitgang bij het plein. 

 

De doorloop zal hierdoor snel gaan en de 1,5 meter afstand wordt daardoor in acht genomen. 

 

Leerlingen hoeven bij het ophalen geen mondkapje te dragen, volwassenen wel.  

 

Rooster online momenten 

 

Na de vakantie zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 dagelijks een of meer gezamenlijke momenten hebben via Teams. De 

leerkracht van uw kind nodigt u hiervoor uit via een speciale link. Hieronder vindt u het rooster voor de onlinemomenten vanaf 4 

januari. Het kan zijn dat de online momenten op 4 en 11 januari samenvallen met het ophaalmoment van het werk. Als dit het 

geval is komt het online moment te vervallen.  

 

Online momenten via Teams 

8.30 – 8.45 Groepen 3 

 

8.45 – 9.00 Groepen 4a + 5a 

 

9.00 – 9.15 Groepen 4b + 5b 

 

9.15 – 9.30 Groepen 6 

 

9.30 – 13.00 Groep 7 + 8 

 

13.00 – 13.15 Groepen 3 

 

13.15 – 13.30 Groepen 4a + 5a 

 

13.30 – 13.45 Groepen 4b + 5b 

 

13.45 – 14.00 Groepen 6 

 

14.00 – 15.00 Groep 7 + 8 

 

Belmoment groep 1 & 2 

In groep 1 en 2 hebben we gekozen voor individuele belmomenten, omdat het bellen met de hele groep voor deze jonge leerlingen 

wat lastiger is. U ontvangt van de leerkracht een tijd waarop uw kind gebeld gaat worden. Wij streven ernaar om elke leerling uit 

groep 1 of 2 twee keer per week te spreken.  

 



Laptop 

Onderwijs op afstand werkt het best wanneer een leerling beschikt over een device waarmee hij/zij de online momenten met de 

leerkracht kan volgen. Met een device bedoelen we een laptop, tablet of telefoon. We weten dat niet iedere leerling thuis de 

beschikking heeft over een device. We hebben daarom de afgelopen tijd ontzettend ons best gedaan om Chromebooks te 

bemachtigen die we uit kunnen lenen in dit soort situaties. De devices die we tot nu toe tot onze beschikking hebben zijn inmiddels 

uitgeleend aan de leerlingen van de hoogte groepen. Inmiddels zijn er nieuwe contacten gelegd met bedrijven die ons hierin 

kunnen helpen. Dit zullen we in de vakantie verder uitwerken. Na de vakantie gaan we kijken of we devices over hebben die 

eventueel uitgeleend kunnen worden. Wanneer u geen device beschikbaar heeft thuis, laat ons dit dan weten via 

Michelle.Suijkerbuijk@rvko.nl  

 

Wanneer u bekend bent bij Stichting Meedoen kunt u ook een device aanvragen via hen. U kunt per kind één Chromebook 

aanvragen, dit kan voor kinderen vanaf groep 5. Let op hier wordt een eenmalige, kleine bijdrage gevraagd per Chromebook.  

Kijk voor meer informatie op Wat aan te vragen? (meedoeninrotterdam.nl)  

Via Stichting Meedoen kunt u ook een gratis Squla account aanvragen voor uw kind(eren) meer hierover vindt u via 

de bovengenoemde website.  

 

Extra lessen 

Door de lockdown kunnen de extra lessen op woensdagmiddag en de extra lessen voor groep 8 niet doorgaan zoals we dit gepland 

hadden. Wij zijn in overleg met Stichting Leren voor de Toekomst en de Lesfabriek om te kijken wat we eventueel op afstand 

kunnen organiseren. Wanneer hier meer over bekend is worden de betrokken ouders geïnformeerd.  

 

Campus010 
In overleg met de organisatie van Campus010 is een aantal weken geleden besloten om de wintercampus te verzetten naar de 
voorjaarsvakantie. Dit besluit komt nu door de lockdown erg goed uit. De geplande wintercampus zal dus een lentecampus worden. 
Meer informatie hierover volgt hopelijk snel na de kerstvakantie en de lockdown. 
 

Bibliotheek 
Wij willen u vragen om voor uw kind(eren), zodra de bieb weer open is, een bibliotheek abonnement af te sluiten. Voor kinderen 
tot 18 jaar is een abonnement bij de bibliotheek gratis.  Zij kunnen met dit abonnement boeken lenen die zij thuis kunnen lezen. 
Dagelijks lezen is van groot belang voor de ontwikkeling en de schoolprestaties van uw kind. Kinderen die met regelmaat lezen 
presteren veel beter op het gebied van taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.  
 
Sinds kort is er een locatie van de bibliotheek gevestigd in het schoolgebouw van Melanchton Kralingen.  
Melanchthon Kralingen 
Vredenoordplein 60 
3061 PX Rotterdam 
Deze locatie is tijdens de lockdown helaas gesloten. 
  
Lid zijn van de bibliotheek heeft meer voordelen dan alleen het lenen van boeken. Zo kan uw kind gebruik maken van de volgende 
zaken: 

 
*Onbeperkt aantal materialen lenen per jaar 
 
*10 materialen tegelijk lenen en reserveren 
 
*3 weken leentermijn 
 
 
*3 keer verlengen per materiaal  
 
*Speelfilms lenen voor €3 per 3 weken, cd's voor €1,95 per week 
 

*25% korting op alle activiteiten & workshops 
 
Leerlingen die deelnemen aan de bijlessen op woensdagmiddag zullen na de lockdown met enige regelmaat een bezoek brengen 
aan de bibliotheek. Om hiermee naar toe te kunnen is het hebben van een abonnement een voorwaarden. Een abonnement kan 
alleen worden afgesloten door u als ouder/verzorger vandaar dat wij u vragen dit na de lockdown in orde te maken. 
 

Nieuwjaarsbioscoop 
Door de lockdown kon onze kerstbioscoop niet doorgaan. Zodra de lockdown afgelopen is zullen wij een nieuwe datum plannen 
voor de bioscoopavond. We hopen dan samen met alle leerlingen alsnog de gezelligheid van een avondje op school te mogen 
ervaren.  

mailto:Michelle.Suijkerbuijk@rvko.nl
mailto:Michelle.Suijkerbuijk@rvko.nl
https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/


Kerstmis met Stichting Best  

Op vrijdag 11 september vierden wij al een klein beetje kerst op het schoolplein met de studenten van Stichting Best. Zij hadden 

speciaal voor deze gelegenheid een 4 meter hoge kerstboom op het plein laten zetten. Gedurende de dag zijn alle leerlingen bij de 

kerstman op het plein geweest om hun mooiste tekeningen af te geven die zij gemaakt hadden voor het project Oma’s Soep. Deze 

tekeningen/ kerstkaarten zijn onderdeel van de kerstpakketten die Stichting Best doneert aan het project Oma’s Soep. Daarnaast 

hingen alle leerlingen hun zelfgemaakte kerstbal in de boom op het plein.  

Het was een hele gezellige dag waar iedereen enorm van genoten heeft! 

  

 

Sloop van gebouw ‘Galerie’ 

Vanaf 4 januari zal de sloop van het gebouw aan de overkant van de school, bekend als de ‘Galerie’, in z’n geheel gesloopt worden. 

De afgelopen weken is het binnenwerk van het gebouw gesloopt en vanaf 4 januari zal ook de buitenkant gesloopt gaan worden. 

Houd er rekening mee dat de parkeerplaatsen voor de galerie de komende maanden niet of minimaal beschikbaar zullen zijn. 

De werkzaamheden zullen de rest van het schooljaar duren.  

  

 

 

 


