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Beste ouders, 
 

Wees niet te bezorgd over schoolwerk en schoolresultaten. 
U als ouders en wij als team doen allemaal ons best om onze kinderen de hulp te 

geven die ze nodig hebben. 
De stress die dit alles met zich mee brengt kunnen we niet ongedaan maken. 

Daarom vragen we u: blijf kalm, wees sterk en hou vol! 
Zorg voor vrolijkheid, ontspanning en plezier. 

Geen enkel kind loopt voor , geen enkel kind loopt achter. 
Uw kinderen zijn precies daar waar ze moeten zijn! 

 
Team obs Willem Lodewijck 

 

 
 

Corona 
We zitten nog steeds in een vreemde tijd. Corona houdt ons nog steeds in de greep. 
In de tussentijd gaat Nederland steeds verder op slot en dat betekent dat we ons 
leven (tijdelijk) anders moeten inrichten. We kunnen nog maar met 1 persoon op 
bezoek  en vanaf 21.00u geldt er een avondklok.  
Dit zijn belangrijke beperkingen die ons opgelegd worden om het coronavirus de 
baas te worden.  
De onrust die dit allemaal met zich meebrengt maakt het er niet beter op.  
Er heerst een gevoel van ongenoegen en angst.  
Het is goed om hier met anderen over te kunnen praten. 
Toch is het van belang om vertrouwen te hebben in de overheid. Het RIVM, het 
OMT en andere wetenschappers adviseren en informeren de overheid, zodat zij 
moeilijke beslissingen kunnen maken. Wij zouden niet graag in de schoenen van 
(demissionair) premier Rutte en minister De Jonge willen staan…. 
 

 
 
 
 

 
 
Noodopvang 
Naast leerlingen met ouders in cruciale beroepen, kunnen er ook kwets-
bare leerlingen gebruik maken van de noodopvang. Hierover hebben wij 
contact met de ouders.  
In de noodopvang worden geen lessen gegeven, wel krijgen de leerlingen 
de mogelijkheden om onder begeleiding van leerkrachten zelfstandig te 
werken en in te loggen voor online lesmomenten. 
 

 
 
 
 
 



Studiedag personeel komt te vervallen:   15 februari 2021 
Zoals het nu lijkt, gaan op maandag 8 februari de scholen weer open. 
Dit is natuurlijk onder voorbehoud, want u weet  maar nooit wat het kabinet 
volgende week gaat beslissen. Op de jaarplanning/jaarkalender staat er op 
maandag 15 februari een studiedag voor het personeel gepland. Deze studiedag 
komt te vervallen. 
Alle leerlingen gaan die dag gewoon naar school. (Mits er door het kabinet nieu-
we maatregelen t.a.v. thuiswerken/lockdown voorgesteld worden…) 
De studiedag voor het personeel zal op een andere datum gepland worden. 
Hiervan wordt u t.z.t op de hoogte gebracht. 
 

 
“Stoep bezoek”  
De afgelopen weken is iedereen heel druk geweest met Teams en natuurlijk 
met het (t)huiswerk, op papier en / of op de computer. De leerkrachten vinden 
dat jullie geweldig  werken!  
Aanstaande maandag  1 februari kan iedereen een ‘stoep-bezoek’ verwachten.  
Alle meesters en juffen krijgen een route, gaan langs enkele gezinnen en komen 
iets brengen.  
Is er komende maandag – overdag – niemand  thuis, laat dat dan even weten 
aan de eigen leerkracht. We proberen dan een oplossing te zoeken.  
Alvast een prettig weekend en tot maandag! 

Oud papier:  zaterdag 20 februari 2021! 
Helpende handen:  Hans Siebring / Lars Semeins 
  

 



Open dag RSG   
Op zaterdag 30 januari 2021 presenteert de RSG de school tijdens een digi-
tale open dag. De presentatie is in handen van Beppie van der Sluis (RTV 
Noord). 
Tijdens de uitzendingen kunt u live vragen stellen via de chat. Er is een 
chatteam/panel dat de vragen live beantwoordt in de uitzending.  
Ook is er voor de leerlingen een quiz. 
Als klap op de vuurpijl zal de videoclip “Ik neem je mee naar de RSG” van 
Stan Meezen en Sam Bijl in première gaan.    
Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden via de website van de RSG: 
www.rsgterapel.nl 
 
       Er zijn drie uitzendingen:  om 10.00u, 12.00u en om 14.00u.! 
 
De Doe-middag op 3 februari gaat niet door, vanwege RIVM-maatregelen. 
De RSG hoopt deze middag t.z.t te kunnen verplaatsen naar een andere 
datum. 
 
 
 

 

 

 
 
In het verschiet: 
 
-Maandag 1 maart - Studiedag personeel (o.v.b.) 
-Dinsdag 2 maart  - Zorgoverleg 
-Maandag 8 t/m donderdag 11 maart  -  Rapportfolio gesprekken (o.v.b.) 
-Woensdag 10 maart - Einde zwangerschapsverlof juf Kelly 
-Donderdag 11 maart - MT-overleg + bestuur 
   - Zwangerschapsverlof juf Anita 
-Maandag 15 maart t/m vrijdag 19 maart  -   Grunneger Weke 
-Dinsdag 16 maart - Zorgoverleg 
-Woensdag 17 maart - Cursus cultuur coördinator meester Pep-
ping 
    14.45—17.15u. 
-Donderdag 18 maart - MT-overleg 
-Vrijdag 19 maart  - Nationale pannenkoekendag 
-Zaterdag 20 maart - Oud papier!  
    Helpende handen:  
    Gert de Vos / Marcel Hilbrands  
-Maandag 22 maart - Einde zwangerschapsverlof juf Lisanne 
-Woensdag 24 maart - OOW-café (o.v.b)   
-Donderdag 25 maart - MT-overleg + bestuur 
-Woensdag 30 maart - Teamoverleg 

http://www.rsgterapel.nl

