Nieuwsflits uit de noodopvang locatie De Drait
We zijn nu bijna drie week onderweg met het verzorgen van de noodopvang op de locatie De Drait.
Kinderen van bovenstaande 6 scholen komen hier naar toe. Het aantal kinderen schommelt tussen
de 40 en de 90 per dag. Hiervoor hebben we een aantal vaste mensen beschikbaar, inmiddels voor
de kinderen zijn dat hun extra meester of juf geworden. Meester Jilles, meester Ashok, juf Lydia, juf
Mariska, juf Corien, juf Chandrika, juf Tea, juf Corien, juf Inge en meester Ale Piet kennen ze nu drie
weken. Daarnaast komen er wisselend extra leerkrachten van de 6 scholen ondersteunen.
Wat we zien en merken is een goede sfeer. Het
sportbedrijf ondersteunt ons door dagelijks van
10.00-10.30 met de kinderen buiten te sporten. De
stagiaires van het CIOS verzorgen gymlessen voor de
kleuters (onder begeleiding van meester Jillesvakdocent gym Voorde/Meander). Kinderen hebben
bewonderenswaardig snel een nieuw ritme
gevonden. Er zijn nieuwe vriendschappen gesloten
en er wordt hard gewerkt.
In de onderbouw is het wel een grote uitdaging om
de “werkjes” van de eigen school te doen. 6 Scholen
betekent in totaal 9 kleuterklassen, elk met een
andere fase en met een ander thema per school.
We doen heel hard ons best om daarin te voorzien,
binnen dat wat mogelijk is. Ons motto, dat wat
mogelijk is doen we vandaag, dat wat onmogelijk is
gaan we morgen proberen.
In de onderbouw wordt zoveel mogelijk een vaste dagstructuur aangeboden. Spelen en leren in een
voorspelbaar ritme. Uiteraard wordt er regelmatig buiten gespeeld, maar ook voorgelezen, in de
poppenhoek en bouwhoek of met de zandtafels en in de leeshoek gespeeld. Samen fruiteten en
tussen de middag het rustmomentje met een broodje. Kleuters die elkaar tot drie week geleden nog
niet kenden, rennen nu hand in hand door het gebouw of op het plein.
In de midden- en bovenbouw zien we dat de kinderen heel goed online meedoen met de eigen klas.
Devices zijn mee, inlogcodes zijn aanwezig en het lesmateriaal van school zit in de rugtas. We
faciliteren het leren en werken door zoveel mogelijk rustige plekken te creëren voor de kinderen. We
gebruiken werkelijk alle gaatjes en hoekjes (inclusief onze koffiekamer) van De Voorde. Heel
gedisciplineerd maken de kinderen daar gebruik van. Als ze zelfstandig aan het werk zijn, zijn de
medewerkers er om bij vragen te helpen.

Als er tijd is om even te chillen, dan gaat dat ook prima. Er wordt veel gebruik gemaakt van de
bibliotheek, van onze zithoek in de personeelskamer, van de gangen en van het plein. Uiteraard is er
ook tijd om te kijken naar jeugdjournaals bijvoorbeeld.
Het schoonmaakbedrijf doet dagelijks een extra ronde zodat het ook qua schoonmaak op orde blijft.
Er wordt gelachen, er wordt geleerd, er wordt gespeeld, er wordt ontspannen…………. Het lijkt haast
wel een normale school. En wat willen we allemaal weer snel terug naar een situatie die zoveel als
mogelijk lijkt op die van twee jaar geleden. We roeien met de riemen die we hebben en daar werken
de mensen op de noodopvang hard voor. De leerkrachten die het afstandsonderwijs vorm en inhoud
geven doen dat ook, net als u als ouder. Veel respect en waardering van onze kant ook voor u als
ouder en voor onze leerkrachten.
We hebben regelmatig aangegeven dat we een beroep op u doen mbt het kritisch kijken naar
gebruik van de noodopvang. Met de aantallen die we nu opvangen lukt het nog goed. Niet alleen
opvangen, maar er ook echt een waardevolle dag van te maken. Met voldoende begeleiding. Alleen
de beschikbaarheid van het personeel is en blijft een item die beperkend is. Daar zit een grens aan
wat mogelijk is. Daarom onze herhaalde oproep, noodopvang is echt noodopvang. Ingericht voor
ouders in de cruciale beroepen en de kwetsbare kinderen (in overleg met de school).
We willen u vragen bij het halen en brengen de afspraken rond de Corona maatregelen te
respecteren door buiten te wachten. Mocht u uw kind(eren) eerder ophalen kunt u gebruik maken
van het telefoonnummer 06-25772981. Het kan goed zijn dat uw werkroosters gedurende de week
veranderen en uw opgave vervalt of aangevuld moet worden. Aanvullen kan door een nieuwe
aanmelding te doen, enkel voor die ene dag. De andere dagen staan dan al genoteerd en dan komt
de extra dag erbij. Afmelden, dat is een ander verhaal. U kunt, technisch, niet meer bij uw
aanmelding. Dus dan is het handig om een mailtje aan de directie van uw school te sturen. De
afmelding komt dan via die weg wel bij de noodopvang terecht.
Samen doen we het met veel passie, liefde en aandacht voor de kinderen. U kunt enorm trots zijn op
uw kind(eren) hoe zij hierin geschakeld hebben, hoe zij het oppakken. Wij zijn het in elk geval wel.
Namens de teams van de scholen,
Ruud Wagenmakers, Asmodee Lap, Grietje Jager, Diety Hobma, Saskia van Maanen, Gerard
Bandringa

