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Onderwijs op afstand 

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het 

coronavirus blijven de scholen langer dicht. Basisscholen, scholen in het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs geven onderwijs op afstand tot zeker 25 

januari. 

Omdat leerlingen het beste op school leren, vindt het kabinet het belangrijk dat deze 

scholen zo snel mogelijk open gaan. Daarom kijkt het naar verwachting volgende week 

opnieuw hoe de situatie is en wat er mogelijk is. Daarvoor is meer informatie over de 

‘Britse variant’ van het virus nodig. We blijven u over de situatie op de hoogte houden 

 

Ophaalrooster nieuwe thuiswerkpakketjes vrijdag 15-1-2021  

 

Op vrijdag kunnen er nieuwe thuiswerkpakketjes worden opgehaald door de kinderen. De 

kinderen komen hiervoor zelfstandig naar binnen door de ingang die ze altijd gebruiken. 

Ouders blijven buiten het schoolplein wachten op hun kind. De leerkrachten van groep 3 

t/m 8 delen de pakketjes uit in het eigen lokaal. In onderstaand rooster staan de 

ophaaltijden. 
 
 

   Montessori  Jaarklas  

Groep 1-2  
De pakketjes 
worden thuis gebracht vanaf vrijdag.  

De pakketjes worden thuis 
gebracht vanaf vrijdag.  

Groep 3  Tussen 9:30 uur tot 10:00 uur  
Tussen 11:30 uur en 12:00 
uur  

Groep 4  

   
Tussen 9:30 uur en 10:00 uur  Tussen 9:00 uur en 9:30 uur  

Groep 5  Tussen 9.15 uur en 9.45 uur  
Tussen 11:30 uur en 12:00 
uur  

Groep 6  Tussen 10.15 uur en 10.45 uur  
Tussen 10:00 uur en 10:30 
uur  

Groep 7  Om 12:30 uur  
Tussen 9:30 uur en 9:45 uur   

(Dit geldt ook voor groep 7/8)  

Groep 8  Om 12:45 uur  Tussen 12:00 en tot 12:30 uur  

  

Let op!   

Kinderen die hun verslag/rapport nog niet hebben ingeleverd kunnen dit doen tijdens het 

ophaalmoment. 

Ook de biebboeken van groep 3, die geruild moeten worden kunnen meegenomen 

worden.   

Tevens krijgen de groepen 8 hun adviesbrief en inschrijfformulier VO mee bij hun 

pakketje.   

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

Noodopvang 

 

Afgelopen maandag is er in de noodopvang  in de groepen 3/4 een kind geweest waarvan 

de ouder dinsdag positief getest is op Covid-19. 

Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de site van de GGD; 

 

Corona-informatie (speciaal) basisonderwijs · GGD Gelderland-Zuid 

 

 

Voorlichting Voortgezet Onderwijs 

 

Alle VO scholen in Nijmegen, Lent, Ubbergen, Groesbeek, Molenhoek, Wijchen en Druten 

hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over voorlichtingsactiviteiten PO-VO. 
In verband met de huidige coronamaatregelen zullen de voorlichtingsactiviteiten de 

komende weken alleen online worden aangeboden via de eigen websites van de scholen. 

Alle aanvullende fysieke activiteiten zoals lesjesmiddagen gaan de komende 

weken niet door! 
 

 
Op de eigen websites van de scholen is veel informatie te vinden. Zo zijn er o.a. vlogs, 

filmpjes, webinars en online rondleidingen te bekijken. Ouders en leerlingen kunnen zo 

straks -weliswaar op afstand- toch sfeer proeven en informatie opvragen bij de 

middelbare scholen. 
De meeste online informatie is op ieder moment via de websites van de scholen te 

bekijken en soms zijn er ook online activiteiten op specifieke momenten waarbij meer 

interactie mogelijk is. 
Voor álle leerlingen en ouders is voor informatie over de scholen de 

website schoolkeuzehulp.nl het startpunt. 
 

 

https://ggdgelderlandzuid.nl/gezondheid/infectieziekten/informatie-over-infectieziekten/coronavirus-covid-19/corona-informatie-kindercentra-en-scholen/speciaal-basisonderwijs/
https://schoolkeuzehulp.nl/

