
Beste ouders, 
  
Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar en hopen dat 2021 een goed en gezond jaar 
wordt voor iedereen. Nu de kerstdagen en jaarwisseling weer achter ons liggen kijken we vol frisse 
moed vooruit naar de rest van het schooljaar 2020/2021.  
  
Als bestuur hebben we de ontwikkelingen rond COVID-19 in Engeland en de opening van de lagere 
scholen na de kerstvakantie nauwgezet gevolgd over de afgelopen weken. We kijken allemaal uit 
naar de eerste lesdag op school op zaterdag 9 januari. Helaas heeft de realiteit ons ingehaald en zijn 
sinds vandaag in Engeland de scholen gesloten tot tenminste halverwege februari.  Als bestuur 
hebben wij na overleg met de leerkrachten dan ook besloten om de lessen weer online te verzorgen 
met de eerste lesdag op zaterdag 16 januari 2021.  
 
De komende zaterdag 9 januari zal gebruikt worden om het lesmateriaal uit te delen aan de ouders 
van groepen 3-8. Tussen 11.00 en 12.00 kan dit opgehaald worden: 
Groep 3-5: aan de buitenzijde van het lokaal van groep 3 op het veld  
Groep 6-8: aan de buitenzijde van het lokaal van groep  6-8 op het plein 
 
Mocht het ophalen niet lukken dan zal er in overleg met de leerkracht naar een oplossing gezocht 
worden, neem in dit geval vóór aanstaande vrijdag contact op met de desbetreffende leerkracht. 
  
De meeste leerlingen en ouders hebben reeds een periode van online lessen meegemaakt van maart 
tot juni 2020 en zijn bekend met hoe de lessen verzorgd zullen worden. Hieronder een korte 
beschrijving ter herinnering of informatie voor nieuwe ouders: 
  

1. Groep 1 en 2 – Juf Hetty 
  
Juf Hetty verzorgd een lesbrief met ondersteunende materialen welke beschikbaar gesteld worden 
op een drive en via email zal zij een link versturen om de materialen te downloaden. Als ouder kun je 
dan op eigen gelegenheid met de lesbrief en het materiaal aan de slag. 
  

2. Groep 3, 4, 5 – Juf Marga en Groep 6,7 en 8 Meester Gerard 
  
De leerkrachten zullen de ouders via email meer details geven over de verzorging van de lessen. Er 
zal gebruik gemaakt worden van Zoom en iedere groep zal online les hebben met de leerkracht en 
vervolgens zelfstandig werken. De lesdag zal afgesloten worden met online les met de leerkracht, 
wederom per groep. 
 
Zouden alle ouders zo spoedig mogelijk het emailadres dat voor Zoom gebruikt zal worden door 
willen geven aan juf Marga (marga.lijzenga@lyzenga.plus.com) of meester Gerard 
(gnolten3@hotmail.com)? 
 
Als bestuur hebben wij besloten om eenzelfde oplossing aan te bieden voor de extra tijd die wij van 
jullie als ouders vragen om de lessen te kunnen verzorgen als in het voorjaar. Zolang de lessen online 
plaatsvinden ontvang je een korting van 25% op het lesgeld welke aan het einde van het schooljaar 
zal worden teruggestort op je bankrekening. We verzoeken je de direct debit in stand te houden 
zodat de maandelijkse betaling van het lesgeld blijft plaatsvinden. Er zal aan het eind van het 
schooljaar een eindafrekening verstuurd worden en het teveel betaalde geld zal worden 
teruggestort. Het bestuur heeft besloten dat de leerkrachten die als gevolg van deze maatregel niet 
kunnen werken gebruik kunnen maken van de furlough regeling. 
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Zodra Oxfordshire weer in Tier 3 of lager wordt ingeschaald, de lagere scholen in Oxfordshire open 
zijn en onze leerkrachten zich comfortabel voelen met klassikaal lesgeven zullen we als bestuur 
besluiten de school weer te openen voor klassikale lessen. 
  
Mochten je nog vragen of opmerkingen, neem dan even contact op met onze voorzitter Arvid 
Straates via astraates@outlook.com of 07-770878536. 
  
Namens het bestuur en de leerkrachten dank voor jullie begrip en hulp de komende maanden om 
door deze uitdagende tijd heen te komen.  
  
 

mailto:astraates@outlook.com

