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Corona 
WEEK 2.2 

 

IN DEZE BRIEF 
  PG. 1 

Van het team 

  PG. 2 

Opvang en onderwijs op afstand 

  PG. 3 

Goed om te weten     

 

  VAN HET TEAM 

Daar is ze dan! Tussen kerst en oud & nieuw hebben juf Marjolein en Machiel een extra 

feestdag op de kalender gezet. Op 28 december is hun dochter Emma Marijn 

geboren. Emma en Marjolein maken het goed. Naast de mooie foto’s die Marjolein heeft 

gestuurd hebben we ook Emma mogen bewonderen tijdens de online kraamvisite. Groep 

3-4 is al bezig met iets leuks voor Emma en juf Marjolein. Wanneer u een kaartje wilt sturen 

mag dit via de brievenbus van school. Wij zorgen dat alles bij Emma en Marjolein komt.  

 

Even voorstellen: Mijn naam is Alieke Benjaminsen en ik ben 43 jaar. Ik woon samen met 

mijn man Christian en mijn zoon Freeck ( 8 jaar) in Heino. In mijn vrije tijd mag ik graag 

wandelen, fietsen, zwemmen en ben ik gek op het spelen van gezelschapsspellen.  

Sinds 2004 werk ik in het basisonderwijs. Ik heb o.a gewerkt op KBS Het Atelier in Zwolle, 

de Andreasschool in Hattem en sinds 2017 op KBS De Boxem in Zwolle. En nu ben ik blij 

om te gaan starten op de Kubus. Een school die mij aansprak, vanwege de dorpse 

uitstraling, het mooie gebouw, een gemotiveerd team en de verbinding die er is met 

ouders en de kinderen. Geweldig om te zien, dat ouders in de kerstvakantie het plein 

opknappen en een speelboom plaatsen. Ook vond ik het fijn om deze week online kennis 

te kunnen maken met de kinderen in deze rare tijd. Ik kijk er naar uit om straks de 

kinderen en u weer ‘live’ te mogen begroeten op school. Tot die tijd probeer ik het online lesgeven zo goed 

mogelijk te organiseren. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u mij altijd bereiken via 

de e-mail; a.benjaminsen@catent.nl. Hopelijk treffen we elkaar binnenkort in goede gezondheid. 

 

Welkom Emma Marijn Huisman! 
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 OPVANG EN ONDERWIJS OP AFSTAND 

We hadden het al enigszins voorzien. We hebben op momenten veel kinderen in de school. Wij kunnen de 

aanwezigheid van elk kind voor onszelf verantwoorden. Meer dan 70% van onze leerlingen heeft volgens de 

huidige richtlijnen op enig moment recht op noodopvang omdat 1 van beide ouders werkt in een cruciaal beroep. 

We hebben dit signaal ook bij het bestuur van Catent neergelegd.    

Omdat veel gebruik wordt gemaakt van de noodopvang komt de opvang van de “kwetsbare” kinderen minder uit 

de verf dan wij voor ogen hadden. Wij vinden dit onwenselijk. Daarom hebben wij na intern overleg onze 

organisatie aangepast. Wat houdt dit in?: 

 Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 10.15 uur zullen noodopvang en kwetsbare 

kinderen bij elkaar in hun eigen klaslokaal, met de eigen leraar zitten om samen het online moment te 

volgen met de kinderen thuis. Na 10.15 uur gaan de kinderen van de noodopvang naar de hal, de 

andere kinderen blijven bij de eigen leraar. 

 De noodopvang wordt verder verzorgd door Kirstie (ma), Manon S. (di), Marja (wo), Kirstie/Shira (do), 

Manon H (vr). We begeleiden de kinderen alleen bij het zelfstandig werken aan het thuiswerk. Christiane 

is er op vrijdag voor het thuis/online onderwijs in groep 3-4.  

 Om de leerkrachten tijd en ruimte te geven om op school kinderen te begeleiden hebben we wat 

wijzigingen aangebracht in het belrooster voor de groepen 5/6 en 7/8. Kijkt u hier goed naar! 

Wij blijven met elkaar in gesprek hoe we alles op kunnen vangen en waar nodig de noodopvang apart moeten 

houden. Ook kijken we opnieuw naar onze criteria “kwetsbare kinderen”. Mocht blijken dat de lockdown langer 

gaat duren dan 18 januari zullen we mogelijk opnieuw wat veranderen in onze organisatie. We vinden dit 

vervelend, maar wij denken dat dit nodig is om iedereen gezond en gemotiveerd te houden tijdens deze periode. 

We hopen op uw begrip. We vragen u via deze weg nogmaals om eerst binnen het eigen netwerk te kijken of uw 

kind(eren) opgevangen kunnen worden. Wanneer dit echt niet mogelijk is zijn we er natuurlijk voor de kinderen. 

Wanneer u noodopvang nodig heeft kunt u dit aanvragen via directie.kubus@catent.nl.  

Van ouders/verzorgers die we spreken krijgen we terug dat het thuisonderwijs een uitdaging is, maar dat het 

groepsmoment op elke ochtend als zeer prettig wordt ervaren. Wel missen de kinderen elkaar enorm en vinden 

het daarom leuk om elkaar te zien en te spreken. We ervaren zelf dat de kinderen al heel handig zijn met de 

chromebook en de mogelijkheden die MOO biedt. De kinderen kunnen prima zelf inloggen en inbellen. Het is dan 

ook goed dat kinderen hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord weten! De kinderen van groep 4 t/m 8 weten 

hoe de chatfunctie in Hangouts werkt. Zo kunnen zij vragen stellen aan elkaar en wanneer dit nog nodig is aan 

de juf/meester. De kinderen mogen deze functie ook gebruiken om met elkaar te kletsen.  

Wanneer u tips en/of tops heeft gericht op het onderwijs op afstand horen wij ze graag! Collega’s vragen zich af 

hoe ouders nu vinden dat het gaat. Is het te veel werk, te weinig, te moeilijk, te makkelijk. Geef het vooral aan 

en mail dit aan de collega’s.  
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  VOORTGEZET ONDERWIJS 

Januari en februari waren de maanden waarin kinderen uit groep 7 en 8 een kijkje konden nemen op scholen 

voor het voortgezet onderwijs. Dat is nu helaas niet mogelijk. We zien dat de verschillende VO scholen er alles 

aan doen om kinderen toch een beeld te geven van hun school. We proberen via de mail zo veel mogelijk met u 

te delen. Toch kunt u het best via de website van de verschillende scholen zelf kijken hoe u het best een beeld 

kunt krijgen van deze school. Sommige scholen hebben een film gemaakt met daarin een rondleiding. Andere 

scholen bieden de mogelijkheid om online lessen mee te doen. De verschillende talent/keuze stromen worden 

uitgelegd door leerlingen van de scholen. Met andere woorden; mooie initiatieven die kunnen helpen om in deze 

tijd toch een keus voor het voortgezet onderwijs te kunnen maken. Kijk ook op Kalender | Zwolse Scholengids  

  

Goed om te weten 

https://zwolsescholengids.nl/kalender-5/

