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Noodopvang
Graag informeren we u in deze Beemden Berichten wat uitgebreider over de noodopvang en hoe we
die op de Beemden hebben georganiseerd.
• In totaal maken er elke week ongeveer 40 kinderen gebruik van onze noodopvang op
verschillende dagen.
• Ongeveer twee derde van deze kinderen is aangemeld omdat één of beide ouders een
cruciaal beroep heeft. In de bijlage vindt u het overzicht van cruciale beroepen.
• Ongeveer een derde deel van de kinderen bij de noodopvang is op advies van ons aangemeld
vanwege verschillende redenen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om kinderen waar zorgen zijn
over het thuisonderwijs, kinderen die extra zorg nodig hebben of ouders die aangeven
zorgen te hebben.
• Met name op dinsdag en donderdag zijn er veel kinderen bij de noodopvang (meestal tussen
de 20 en 25). Op die dagen zijn er altijd minstens 3 begeleiders aanwezig bij de noodopvang
en wordt de groep in drieën gesplitst. De kinderen van groep 0, 1 en 2 zitten bij elkaar, de
kinderen van groep 3 zitten bij elkaar en de kinderen van groep 4 t/m 8 zitten bij elkaar.
• Op de dinsdag en donderdag zijn er relatief veel kinderen van groep 3 die gebruik maken van
de noodopvang. Op dinsdag ondersteunt juf Joyce bij de noodopvang en op donderdag juf
Nathalie. Daar krijgen de kinderen hetzelfde werk en hetzelfde onderwijs als de kinderen die
thuis zijn.
• Alle leerkrachten zijn volledig ingeroosterd voor het verzorgen van het thuisonderwijs.
• Het gaat om noodopvang. Kinderen ontvangen dus geen les of onderwijs. De kinderen gaan
met hetzelfde werk aan de slag als de kinderen thuis. Daarbij doen we ons best de kinderen
zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen zoals u dat thuis als ouder ook zult doen. Hoe
goed dit bij de noodopvang lukt is mede afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en
begeleiders.
• De noodopvang wordt verzorgd door:
o Onderwijsassistenten: Marian en Graziëlla (vervanger)
o Stagiaire onderwijsassistenten: Henri, Fertuna, Sanne
o Kindertuin: op de drukste dagen is er ondersteuning van een medewerker van de
Kindertuin.
o Vervangers uit de vervangerspool
• Er wordt veel meer gebruik gemaakt van de noodopvang dan tijdens de eerste lockdown. Dat
is een landelijke tendens. Daarover kunt u meer lezen via deze link:
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-negeren-lockdown-fors-meer-kinderen-in-denoodopvang~ac4a1a9c/
Mocht u nog vragen hebben over de noodopvang dan bent u van harte welkom!

Afwezigheid i.v.m. ziekenhuisopname
Volgende week maandag en dinsdag ben ik afwezig i.v.m. een korte ziekenhuisopname van mijn
dochter. Het gaat om een opname in het kader van verder onderzoek naar de zeldzame genetische
afwijking die ze heeft. Vanaf woensdag ben ik weer gewoon bereikbaar.
Groeten Tom van Esch
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Even voorstellen
Helaas is juf Esther van de Westelaken op dit moment ziek vanwege klachten tijdens haar
zwangerschap. Daarover zijn de ouders van de instroomgroep al eerder geïnformeerd. Juf Danielle
Aarts gaat haar de komende periode vervangen en stelt zich hieronder aan u voor.
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Danielle
Aarts, 51 jaar en woon samen met Leon in Boxtel. Ik heb twee volwassen
dochters. Naast mijn werk op een basisschool in Tilburg, ben ik de afgelopen
jaren via de invalpool al op diverse scholen werkzaam geweest.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn hond of paard. Ook is fotograferen
een grote hobby van mij. Nu zal ik de komende maanden samen met juf Bregje
in de instroomgroep werkzaam zijn. Inmiddels hebben we al kennisgemaakt
met een aantal kinderen en we kijken er allebei echt naar uit om straks met alle
kleuters aan de slag te gaan.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten.
Groetjes en tot gauw
Danielle

Foto-impressie thuisonderwijs
Crea groep 4/5 met schaduw

Groep 8 heeft Kanjerkaarten gemaakt voor elkaar

Taalopdracht: spullen aanprijzen

Groep 1/2: letterraket met je naam
Groep 3

Gelukswensen van groep 7

