
 

 

 

 

 

 

 

Week 51: 

De tekst voor deze wekelijkse bijdrage was nagenoeg klaar op maandag 14 december j.l. Na alle 

berichten ben ik begonnen met het herschrijven van dit deel. Niemand van ons had verwacht , dat in 

deze laatste week voor de kerstvakantie , op last van de regering, de scholen moesten sluiten. Toch 

doet mij dit denken aan de verhalen die wij onze leerlingen vertellen in deze kerstperiode. “In die tijd 

kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 

inschrijven”. ( Lucas 2:1). Er is een decreet, een bevel nodig , om het tij te doen keren in de hele 

wereld. Het Corona virus waart rond . Het was dan ook snel schakelen binnen onze organisatie. De 

dinsdag meteen de laatste dag van het kalenderjaar. Toch nog een kerstfeest met de kinderen. 

Huiswerk materiaal samenstellen per leerling. Informatiebrieven naar de ouders / verzorgers. 

Overschakelen naar noodopvang. Deze laatste dagen zijn de werknemers op hun werkdagen op de 

werkvloer. Zij vangen de kinderen op. Er worden afspraken gemaakt voor het ‘leren op afstand’. De 

lokalen , nevenruimtes en andere delen van het pand worden ontdaan van de kerstversieringen en 

schoongemaakt. Ondanks alle maatregelen en beperkingen wens ik jullie prettige kerstdagen en een 

voorspoedig begin van het nieuwe jaar. 

 

Piet 

 

Kerstvakantie: 

De Kinderopvang afdeling is nog open voor noodopvang in deze twee weken. Wij halen meubilair 

vanuit een andere schoollocatie voor onze groepen. Wij kwamen in bepaalde groepen nog 

leerlingensetjes te kort, vandaar. De voorbereidingen voor de eerste week in januari in 2021 zijn 

afgerond. De werknemers nemen even afstand van de werkvloer. Nu maar hopen op droog en helder 

winterweer, zodat een ieder toch op een andere manier kan genieten van deze twee vrije weken ! 
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Weeknieuws    17                        Week: 51 

Komende maand: 

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 

tot en met vrijdag 1 januari 2021 

Start nieuw kalenderjaar: 4 januari 2021 

Peuterdans: niet van toepassing! 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Kerstvakantie 

- Noodopvang 

- Kinderopvang 
 



 

Noodopvang: 

Voor deze week en de eerste twee weken van januari 2021 staan werknemers ingepland voor 

noodopvang. Wilt u gebruik maken van deze noodopvang, dan dient u daarvoor het rondgestuurde 

formulier gebruiken. Wij gaan ervan uit , dat ouders/ verzorgers hier gebruik van maken bij uiterste 

noodzaak en dat men werkzaam is in een cruciaal/ vitaal beroep ( zie de link daarvoor). 

Als de leerlingen voor noodopvang komen , dan is het de bedoeling , dat zij hun huiswerk / weektaak 

meenemen naar school. Daarnaast hebben wij nog een aanvullend programma. De plannen voor de 

uitzending van KindPunt TV liggen alweer klaar. Dat is mooi om de dag te beginnen. 

Bij het brengen en halen van kinderen tijdens de noodopvang graag gebruik maken van de ingang 

aan de pleinzijde bij de lokalen van groep 4 en 5. Dan hebben wij één centraal punt voor de 

overdracht van de kinderen. 

Wij willen voor deze opvang flexibel werken. Hetgeen betekent dat een e-mailbericht voor 

aanmelden van een kind voor de volgende dag voldoende is. Graag aanmelden via : 

directiekcannefrank@kindpunt.nl 

Vanaf maandag 4 januari 2021 zorgen wij voor het uitdelen van Chrome Books aan leerlingen , die 

thuis geen device voorhanden hebben. Meester Piet zorgt voor de distributie en de administratie 

hiervan. Aanvragen hiervoor graag via het bovenstaand e-mailadres van de directie. Mochten wij 

worden overstelpt met aanvragen , dan kan het zijn dat er één Chrome Book per gezin wordt 

uitgegeven. Onze voorraad devices is beperkt. 

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit , dat deze lockdown voor ons allen geldt tot aan de gestelde 

datum vanuit de regering , namelijk 19 januari 2021. 
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Algemeen: 

• En toen kwam het bericht dat wij weer onze deuren moesten gaan sluiten voor de reguliere 
opvang… wat een domper zo eind van het jaar. De noodopvang is weer van start gegaan deze dagen 
en wij zullen er alles aan doen om de komende periode voor de kinderen klaar te staan. Wij houden 
ons aan ons normale ritme, de thema’s lopen gewoon door en de vaste pm-ers staan op de groep. 
Zo blijft het voor de kinderen vertrouwd en fijn om naar de opvang te gaan. Wanneer u vragen heeft 
over de noodopvang neem dan vooral contact op. 

 

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Gertrude Veenstra en ik woon nu ruim vijf jaar in de Oosterboer samen met mijn man en twee 
kinderen Lieke (7) en Levi (4). De afgelopen vier jaar ben ik werkzaam geweest op een baby-/ dreumesgroep 

en daar ligt ook echt mijn passie! Ik geniet enorm van het werken met 
kinderen. Het is voor mij geweldig om baby’s en dreumesen te zien 
groeien en ontwikkelen in de beginfase van hun leven. 

Vanaf januari 2021 start ik bij PlusKinderopvang, waar ik erg veel zin in 
heb! Ik zal op maandag, dinsdag en donderdag op de Baby/dreumesgroep 
gaan werken. Hopelijk ontmoeten we elkaar gauw. 

 

 
 
 
 
 

 
Baby/dreumesgroep: 
Vorige week hebben we met de kinderen de kerstboom versierd en hebben een mooi kerstpresentje 

gemaakt. Iedereen heeft deze gelukkig nu thuis!  

Zo ineens hebben we deze week te horen gekregen dat de scholen en de kinderopvang weer  dicht moeten. 

We zullen sommige van jullie een tijdje niet zien en dit vinden wij heel erg jammer!  

 

 

 

 

 



We willen iedereen wel alvast hele fijne feestdagen wensen ondanks de maatregelen!  

Deze week namen we afscheid van Juf Nathalie. Bedankt voor alles en we gaan je ontzettend missen! Heel 

veel succes en geluk op je nieuwe werkplek in Zwolle! 

Leuk voor thuis:  

Omdat sommige van jullie nu thuis zitten, is dit misschien wel leuk om te doen in de kerstvakantie!  

1. Zorg voor tape, dubbelzijdig plakband en vrolijke versiersels 

2. Maak een kerstboom op de grond of op het raam met tape. Zorg dat er dubbelzijdig plakband onder zit, 

zodat de versiering er op blijft plakken. 

3. Nu kun je het versieren met wat je maar voor moois wilt opplakken. Bijvoorbeeld gescheurde stukjes papier 

of vormpjes.  

Fijne feestdagen en stuur de foto’s naar ons! ☺ 

 
 
 
 



 
 
Peutergroep: 
Deze week stond in het teken van kerst. We hebben met de kinderen het verhaal van de geboorte van baby 
Jezus besproken, kerstliedjes gezongen en de groep versierd. Bij kerst hoort natuurlijk ook een kerstboom. 
Samen met de kinderen hebben we er een prachtige boom van gemaakt. 
De kinderen mochten ook een mooie kerstgroet knutselen voor papa en mama en een kerstkaart versieren. 
De creaties zijn echt prachtig geworden. 
Wat we daarnaast ook nog hebben gedaan is heerlijk geluncht aan een mooi versierde kersttafel. 
Wat hebben de kinderen daarvan genoten.  
Deze week was juf Marjanne voor het laatst. Dat konden we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten 
gaan. We hebben er een mooi afscheidsfeestje van gemaakt en we wensen haar veel werkplezier op 
Kindpunt-Zuid. 
 
Wij wensen iedereen toch hele fijne feestdagen en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BSO: 
 
O Denneboom,  
O Denneboom,  
Wat zijn je takken wonderschoon! 
 
Vorige week is groep geel druk bezig geweest met de hoogste torens te bouwen. 
De torens werden zelfs zo hoog dat we de hulp nodig hadden van juf Mirjam (gr7). 
Natuurlijk hoort er bij de kerstdagen ook een mooie kerstkaart. Alle kinderen mochten zelf mooie kaarten 
maken met verf, ecoline en niet te missen glitters.  
Spijtig genoeg hebben we deze week vervroegd afscheid moeten nemen van onze lieve juf/collega Danique. 
Ze was 2 jaar lang  werkzaam hier op onze locatie en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging op locatie 
Kindpunt-Zuid. Wij wensen jou veel werkplezier op de nieuwe locatie. 
 
Namens alle juffen en meesters van de BSO, wensen wij jullie fijne feestdagen en alvast de beste wensen 
voor het volgende jaar! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


