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Beste ouders,
De eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 bevat naast de gebruikelijke mededelingen ook informatie
over de verlenging van de lockdown. Inmiddels is het duidelijk dat de huidige situatie voorlopig met
één week verlengd wordt. Daar gaan wij in deze brief dan ook van uit.
We vonden het fijn dat we alle kinderen snel in beeld hadden. Een 100 % deelname aan de meets in
de groepen 3 t/m 8 is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn. Het is voor leerkrachten, leerlingen
én ouders weer een hele uitdaging om het afstandsonderwijs vorm te geven. Een groot compliment
aan iedereen !
Onderwijs op afstand.
Bovenstaande betekent dat de school gesloten blijft en we het onderwijs op afstand nog even vol
moeten houden. In de manier waarop we dit organiseren verandert niets. De meettijden blijven
hetzelfde als de afgelopen weken. Een uitzondering is er voor donderdagmiddag 21 januari. Een al
geplande studiemiddag van het team laten we (op afstand) gewoon doorgaan. Houd u er rekening
mee dat er op deze middag ook geen noodopvang is op school.
Noodopvang.
De noodopvang loopt behoorlijk vol. Naast de opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen,
vangen we ook veel kinderen op die om wat voor reden dan ook beter op school kunnen werken.
We vragen u dan ook dringend om eerst in eigen kring opvang te zoeken. Mocht dit echt niet lukken,
dan kunt u uw kind(eren) aanmelden. Dit kan alleen via de mail bij meester Albert:
a.tonissen@sopogo.nl of via info@jcvangent.nl  Opgeven kan t/m zaterdag.
Nogmaals: op donderdagmiddag 21 januari is het niet mogelijk om aan te melden.
Wisselmoment groep 3, 4 en 5 en ophaalmoment kleuters.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 werken thuis ook met boeken en schriften van school. Op maandag
18 januari is er een wissel/ophaalmoment van materialen die de kinderen nodig hebben om de
komende week thuis te werken. We verwachten de leerlingen van groep 3 en 4 tussen 8.30 en 9.30
uur in de klas. Omdat groep 5 om 9.30 uur al in de meet zit, hopen we dat zij tussen 8.30 en 9.00 uur
langs kunnen komen. U ontvangt van de juf van uw kind nog bericht welke spulletjes meegenomen
moeten worden.
Ook voor onze kleuters staat er op maandag 18 januari een tasje klaar met werkjes en materialen
erin om op te halen door de ouders (of door een oudere broer of zus). Dit kan tussen 8.30 en 12.00
uur.
Vrijwillige ouderbijdrage / schoolreis/schoolkamp.
In de vorige brief vroegen wij uw aandacht voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De
medezeggenschapsraad heeft dit bedrag vastgesteld op € 26,00
U kunt deze bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 97 RABO 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van
Gent. Wilt u hierbij de naam en de groep van uw kind(eren) en ouderbijdrage vermelden ?
Namens de kinderen bedankt voor uw bijdrage !
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We gaan er voorlopig van uit dat de schoolreizen en het schoolkamp gewoon doorgaan. De
bedragen voor deze reisjes vindt u hieronder. We hebben er begrip voor als u de betaling nog even
uitstelt i.v.m. de onzekerheid rond de voortzetting van de lockdown en de al dan niet verwachte
versoepeling van de maatregelen.
De bedragen zijn als volgt:
- schoolreis kleuters:
€ 16,00
- schoolreis groep 3 t/m 6: € 31,50
- schoolkamp groep 7 en 8 : € 100,00
Ook deze bedragen kunt u overmaken op bovengenoemd rekeningnummer ; nu met vermelding
van schoolreis (of schoolkamp) + naam en groep van uw kind. Betalen in termijnen is ook mogelijk.
Neem hiervoor contact op met meester Albert.
Kindpakket.
Onze gemeente heeft een speciale voorziening voor gezinnen die, om wat voor reden dan ook, een
uitkering krijgen tot 120 % van het minimumloon. Ouders die in aanmerking komen voor dit zgn.
Kindpakket kunnen gebruik maken van financiële ondersteuning voor o.a. aanschaf van
schoolmaterialen, de kosten van deelname aan sport en sinds kort ook zwemlessen.
De ouderbijdrage en de kosten van de schoolreizen komen ook in aanmerking voor vergoeding.
Via de website www.kindpakket.nl kunt u informatie krijgen. U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met de gemeente.
Citotoetsen en rapport.
In de jaarkalender staan voor de komende periode de Citotoetsen en het rapport. Door het grillige
verloop van dit schooljaar zullen we het één en ander qua planning aan moeten passen. Zodra we
meer duidelijkheid hebben, zullen we het u laten weten. We kunnen u al wel melden dat het
komende rapport er anders uit zal zien dan u gewend bent. We schakelen over naar een eenvoudig
overzicht van de vorderingen van uw kind.
Geen open dag ? Wat nu ?
Wellicht heeft u de advertentie in de onderwijsbijlage van Groot Goeree Overflakkee gezien. Hierin
nodigen alle sopogo-scholen ouders van driejarige kinderen uit om een kijkje te komen nemen op de
scholen. Ook op de van Gent zijn deze ouders van harte welkom voor een oriënterend gesprek en
een rondleiding (aangepast aan de corona-regels). Mocht u in uw omgeving ouders kennen die op
zoek zijn naar een leuke school, geef voorgaande dan even aan. Een telefoontje of mailtje naar
meester Albert is voldoende! Vergeet u ook niet uw eigen peuter aan te melden.
Inspectie.
Vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen meester Albert, meester Corné en de
inspectie van het onderwijs. Tijdens dit gesprek kwamen o.a. de ontwikkelingen op onze school en
de resultaten van onze schoolverlaters aan de orde. De inspecteur complimenteerde ons met de
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manier waarop we op onze school bezig zijn met het onderwijs en prees de manier waarop we
steeds ons best doen om het kind centraal te stellen. Zij gaf aan dat we niet moeten vergeten om
onze successen te vieren en deze ook te delen met onze ouders. Vandaar dit stukje in de
nieuwsbrief.
Goed bezig !
Andere schooltijden per 1 september 2021 ?
In eerdere nieuwsbrieven gaven we al aan dat we dit schooljaar gebruiken voor een verkenning van
een mogelijke wijziging van de schooltijden in het schooljaar 2021 -2022. Behalve die van het team
en medezeggenschapsraad is ook de mening van de ouders belangrijk. Binnenkort plannen we een
algemene voorlichting aan alle ouders. We houden u op de hoogte.
Tot slot.
De komende week wordt duidelijk of de scholen weer open kunnen op 25 januari. De kinderen,
ouders en ook het team kijken halsreikend uit naar dit moment. Mochten er vanuit de overheid
richtlijnen komen, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren. Tot dan: nog even volhouden, blijf
gezond en relaxed.
met een vriendelijke groet, namens het team,
Albert
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Vakantie en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

do 21 januari 2021 (let op middag)
ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
ma 26 april 2021 (let op hele dag)
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur, groep 8 do. en vr. vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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