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Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig nieuwjaar!
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken wensen we alle ouders, leerlingen en
betrokken van de school een gelukkig en gezond nieuwjaar.
In deze nieuwsbrief aanvullende informatie over het thuisonderwijs, de noodopvang en
ondersteunende woorden van twee kindprofessionals.
Thuisonderwijs
Voor de vakantie hebben we wat startactiviteiten gehouden. Afgelopen maandag is het
thuisonderwijs echt gestart. We krijgen positieve reacties van kinderen en ouders. Daar zijn
we trots op. Soms is het ook even zoeken en helpen. Geen probleem, neem contact op en
we helpen u graag!
U kunt de nieuwe weektaak verwachten op maandagochtend voor 9.00 uur.
We proberen wekelijks contact met u te onderhouden. Het kan zijn dat u een anonieme
oproep van een leerkracht krijgt. We vragen u vriendelijk deze oproep aan te nemen.
Noodopvang
De school verzorgt de noodopvang onder schooltijd (van 8.45-15.15). Uw kind wordt dan ook
deze tijden verwacht, zo weten we zeker dat er op weg naar school niets is gebeurd.
Wanneer u noodopvang voor of na schooltijd nodig heeft moet u zelf deze noodopvang
aanvragen bij uw BSO.
Uw kunt dit aanvragen door te e-mail naar tobias.vermeulen@odbsonderdewieken.nl
Wij roepen u op alleen noodopvang aan te vragen in nood. De leerkrachten verzorgen naast
het thuisonderwijs ook de noodopvang. In de brief van De Hoeksche School staan details
hierover.
Wanneer de lockdown wordt verlengd zullen we u berichten over de aanmelding voor de
verdere lockdown.
Van Marijke Kienhuis
Corona, wanneer houdt het op?
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat mensen
soms moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering hiervoor inzet. Dat
dit nodig is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker.
Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen
gezinnen in de (financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele thuis
zitten. Steeds meer familie, vrienden of kennissen die positief getest zijn op Corona. Het

leven is voor veel mensen een stuk minder rooskleurig dan een jaar geleden. Het (school)
maatschappelijk werk, sociaal raadslieden kunnen je vaak ondersteunen.
Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen hebben?
Ja eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor jezelf, dan kun je
ook weer beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen we elkaar!
Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen voorkomen?
Heb je te maken met verlies of rouw van een goede vriend, familie of afscheid moeten
nemen van een mooie baan? Heb je vragen met betrekking tot de opvoeding of het gedrag
van je kind? Of herken je jouw vraag of probleem in onderstaande plaatjes?

Neem dan vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard
wettelijk beschermd. Je kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur via T 088 9004000. Op de website www.kwadraad.nl
kun je ook online tips krijgen of chatten met een maatschappelijk werker.
Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gratis, er is ook
geen eigen bijdrage. De school maatschappelijk werker van uw school is:
Marijke Kienhuis – m.kienhuis@kwadraad.nl – 0640230382
De pedagogisch coach schrijft: Weer een lockdown
Op 14 december kregen we allemaal te horen dat Nederland weer in lockdown ging. De
scholen en kinderopvang gingen weer dicht. Ik weet niet wat u er van vond of dacht, maar
bij mij kwam de lockdown toch redelijk onverwachts. Misschien omdat ik had gehoopt dat
de scholen en kinderopvang wel open zouden mogen blijven.
Ook ik werk zoveel mogelijk vanuit huis en ik kan u zeggen, met een kleine meid van bijna
twee vraagt dit wat aanpassingsvermogen. Laat staan als er meerdere kinderen rondlopen
die bijvoorbeeld ook begeleiding moeten krijgen met schoolwerk. Daarom eerst dit: Petje af
voor alle ouders! Met alle ballen die in de lucht gehouden worden, zonder dat we als ouders
even kunnen ontspannen door te shoppen, naar de sportschool of gezellig uit eten te gaan,
vind ik echt dat alle ouders een flinke schouderklop verdienen.
Nu hoor ik ook ouders denken, leuk Irene, zo’n schouderklop, maar hoe zorg ik er voor dat
alle ballen in de lucht blijven en de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben,
zonder dat de tablet, telefoon of PlayStation te heet worden van het gebruik ervan. Goede
vraag waarbij we allemaal zoekende zijn naar een passend antwoord! Daarom hierbij een
aantal tips met daarin nog meer tips om wat inspiratie op te doen:

1. Zorg voor een dag structuur. Plan de dag in met tijd voor huiswerk, ontspanning,
momentjes samen met de kinderen en bijv. een bewegingsactiviteit.
Wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden met schoolgaande kinderen over
zelfstandig werken, kan u als ouder ook eventjes werken. Zet bijv. een klokje om duidelijk te
maken wanneer er stil gewerkt wordt en plan een moment wanneer er vragen gesteld
mogen worden.
Een koffie pauze op het werk, is nu een koffie pauze thuis met de kinderen. Even een aantal
minuten samen wat drinken om vervolgens weer door te gaan.
2. Wanneer er tijd geïnvesteerd wordt in de kinderen, zullen zij zich gezien en gehoord
voelen, waardoor de tijd dat ze zelfstandig kunnen spelen/werken langer wordt. Samen
spelen is van groot belang, ouders zijn hierin een voorbeeld voor de kinderen, om te zien
hoe ze moeten spelen met bepaald speelgoed.
3. Maak afspraken over het gebruik van de elektronische spel apparatuur. Beperk dit echt
(afhankelijk van de leeftijd) tot een half uurtje of uurtje per dag.
4. Maar wat dan te doen als die tablet, PlayStation, telefoon, computer enz. uit staat….? Plan
een “gezinsvergadering” met de oudere kinderen en ga samen activiteiten verzinnen die
binnen of buiten veilig uitgevoerd kunnen worden. Misschien iets doen/maken voor de
eenzame ouderen, knutselen met de wc-rollen, oude kranten, schoenendozen enzovoort.
Een legpuzzel met 1000 stukjes.. of meer, waarbij jullie in de korte pauzes samen wat stukjes
kunnen leggen.
5. Spelletjes: Er liggen vast nog wel ergens in huis spelletjes onder het stof, achter het luik of
in een kast. Zo heb ik laatst Yahtzee van zolder gehaald. Super simpel, maar wel erg leuk. En
daarnaast voor schoolgaande kinderen educatief voor het rekenen. En wanneer de spelletjes
naar de rommelmarkt zijn gegaan, kan er altijd memory geknutseld worden, of Twister
gemaakt worden van vuilniszakken en gekleurd papier.
6. De laatste tip voor ons als ouders: zorg ook voor jullie zelf. Ga af en toe een blokje om,
even uitwaaien. Het is al een vreemde en nare tijd voor ons en de kinderen, daarom extra
belangrijk om het hoofd koel te houden.
Wanneer de grond echt weg zakt, is dit echt geen falen. Blijf er dan niet mee lopen, maar
deel het, zoek hulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan hier zeker bij helpen.
Ik wens iedereen een goede tijd toe in deze bijzondere periode. Stay save!
Irene de Jong
i.dejong@ko-dehoekscheschool.nl

Namens het hele team van IKC Onder de Wieken
Met vriendelijke groet,

Tobias Vermeulen, directeur

***************************

Noodopvang
De school is verantwoordelijk voor de noodopvang. In de brief van De Hoeksche School staan
details hierover. Belangrijk om extra te benoemen, is dat de school de noodopvang verzorgt
onder schooltijd (van 8.45-15.15).
Wanneer u noodopvang voor of na schooltijd nodig heeft moet u zelf deze noodopvang
aanvragen bij uw BSO.
Save the children
Afgelopen maandag hebben we de foute kersttruien-dag gehad. We hebben €350,opgehaald voor het goede doel. Bedankt allemaal voor het meedoen. Hierdoor kunnen er
dankzij jullie een heleboel bordjes bijgezet worden voor kinderen die weinig te eten hebben.
Boeken
Tijdens de kinderboekenweek heeft u boeken gekocht voor uw kind. Door het grote succes
van de verkoop mocht de school ook boeken kopen. Na de lockdown hebben de leerlingen
voor €120 dus weer nieuwe boeken in de kast staan om lekker te gaan lezen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 voor primair en voortgezet onderwijs
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Zomervakantie




Zaterdag
2022

09-07-2022 t/m zondag 21-08-

de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het
vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW
de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

Thuisonderwijs
Ik wens u heel veel sterkte en succes de komende weken. Het zal een gekke tijd zijn.
Wanneer u vragen heeft weet u ons te vinden.
Namens het hele team van het IKC wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. In
het nieuwe jaar pakken we samen met u het thuisonderwijs op. Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

