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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Dinsdag 19 januari 2021 

 

Belangrijke data: 

 

Vrij. 22 jan. Leerlingenraad 

Vrij. 29 jan. Deze studiemiddag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum 

Ma. 1 feb. Deze studiedag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum 

Vrij. 5 feb. Leerlingenraad 

Di. 16 feb. Deze studiemiddag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum 

  

    

  

Nieuws van de school 

 

 

 

 

Online lessen 

We merken dat de online lessen naar tevredenheid verlopen. Desalniettemin vinden wij 

dat fysiek onderwijs beter is. Het team van het Meesterwerk geeft liever ook fysiek les. 

Helaas zullen wij niet voor maandag 8 februari kunnen starten met fysiek onderwijs. Op 

dit moment zijn wij aan het nadenken hoe wij de online lessen beter kunnen organiseren 

om zodoende de leerlingen nog meer te kunnen ondersteunen. 

Rapporten en toetsen 

Achter de schermen zijn wij druk bezig met de organisatie van de rapporten en het 

afnemen van de cito-toetsen. Dit hangt namelijk af van wanneer de kinderen weer naar 

school kunnen. Als wij meer duidelijkheid hierover hebben, dan laten wij u dat weten.  

Noodopvang 

Zoals eerder geschreven vangen wij op dit moment veel kinderen op. Vanwege het feit 

dat wij het aantal leerlingen niet meer aankonden, hebben wij besloten de regie in eigen 

handen te nemen. Dit betekent dat wij per week een rooster maken van het aantal 

leerlingen dat wij kunnen opvangen. Op basis daarvan nemen wij contact met de ouders 

op om te laten weten wanneer de kinderen gebruik kunnen maken van de noodopvang. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit niet idieaal is. Echter hebben wij uw hulp nodig 

om het goed samen te kunnen doen. Alleen samen krijgen we het voor elkaar de 

kinderen goede kansen te bieden in deze precaire situatie. Wij hopen dan ook op uw 

medewerking.   

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Nieuws van de opvang 

 

 

 

 

 

Verlenging lockdown 

De sluiting van kinderopvang en scholen is verlengd. Onduidelijk is op dit moment 

wanneer opengaan weer mogelijk is. Dit liet premier Rutte dinsdagavond weten tijdens 

de persconferentie van het kabinet. Het kabinet vreest weliswaar voor ontwikkel- en 

leerachterstanden bij jonge kinderen door de sluiting van kinderopvang en onderwijs, 

maar de besmettingscijfers dalen nog niet snel genoeg. Wel sprak premier Rutte de 

intentie uit om te kijken of de basisscholen en de kinderopvang eerder open kunnen dan 

pas bij de afloop van de verlengde lockdown, omdat het langer sluiten grote problemen 

met zich meebrengt. 

 

Britse variant Coronavirus 

De komende periode wordt verder onderzoek gedaan naar de nieuwe Britse variant van 

het virus. Een van de vragen is of deze variant impact heeft op de besmettingen en 

besmettelijkheid van jonge kinderen. De uitkomsten zijn vanzelfsprekend van groot 

belang voor de kinderopvang, waar immers geen afstand kan worden gehouden van en 

tussen jonge kinderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomsten van dit 

onderzoek bekend zijn. 

 

Noodopvang 

We zien nog steeds dat het erg druk is op de groepen. Het aantal ouders dat zich 

aanmeldt voor noodopvang loopt op. De grote groepen kinderen op sommige locaties 

zorgen voor onrust en angst onder sommige medewerkers. Zij maken zich zorgen over 

hun veiligheid en natuurlijk die van de kinderen. We vragen u dan ook nogmaals 

dringend om alleen gebruik te maken van noodopvang als het echt niet anders kan. Zo 

lopen kinderen en medewerkers zo min mogelijk risico. 

 

Check of u recht heeft op noodopvang 

U kunt echt alleen gebruik maken van noodopvang als u en/of uw partner in een cruciaal 

beroep werkt. Check de lijst en verzeker uzelf ervan dat u volgens het overzicht recht 

heeft op noodopvang voor uw kind(eren) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen. 

 

Kunt u de opvang voor uw kinderen, ondanks het recht op noodopvang, op een andere 

manier regelen? Maak hier dan gebruik van. Zo beperken we het verkeer van en naar 

locaties en minimaliseren we de aantallen kinderen op een locatie.  

 

Geen cruciaal beroep, geen recht op noodopvang 

We doen nogmaals een dringend beroep op u als ouder om zorgvuldig om te gaan met de 

voorwaarden voor het recht op noodopvang. Heeft u beiden geen cruciaal beroep, dan 

vragen we u om de opvang op een andere manier te regelen. 

 

Aanmelden noodopvang 

Als u volgens de lijst van cruciale beroepen recht heeft op opvang dan kunt u dat regelen 

via Konnect. 

 

 

 

 

https://go-kinderopvang.ouderportaal.nl/portal/seam/resource/rest/mlink/4b02903477875889/32813cff3072ef3d
https://go-kinderopvang.ouderportaal.nl/portal/seam/resource/rest/mlink/4b02903477875889/32813cff3072ef3d


 

 

 
 

3 

Heeft u zich al aangemeld via mail of bij één van onze medewerkers? Dan kunt u vanaf 

nu de dagen waarop u opvang nodig heeft doorgeven in Konnect. 

 

Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wel behoefte en recht op noodopvang? 

 Stuur een e-mail naar info@go-kinderopvang.nl waarin u aangeeft dat u gebruik 

wil maken van noodopvang, voor welke kind(eren) en op welke locatie uw kind 

normaal opvang heeft. Als u uw debiteurnummer door kunt geven, graag. Anders 

geeft u in de mail uw adres door. 

 U ontvangt een bevestiging via een e-mail dat u bent aangemeld. 

 U vraagt via Konnect de dagen aan waarop u opvang nodig heeft op de 

gebruikelijke groep door middel van “Dag aanvragen”. 

 U krijgt een melding dat er extra kosten in rekening worden gebracht. U kunt 

deze melding negeren. Als u binnen uw contracturen blijft, wordt er niets in 

rekening gebracht. 

De gebruikelijke contractdagen zijn niet actief tijdens de lockdown. De uren waarop u 

normaal gebruik maakt van opvang kunt u tijdens de noodopvang inzetten op de dagen 

die u nodig heeft. 

 

We begrijpen dat het voor élke werkende ouder een moeilijke situatie is en voor 

problemen zorgt, omdat u geen opvang af kunt nemen als u beiden geen cruciaal beroep 

heeft. Wij vinden het heel vervelend en hopen oprecht dat we door samen ons gedrag 

aan te passen snel weer onze dienstverlening voor álle ouders in kunnen zetten! 

 

Aanvragen opvang Konnect 

De instellingen in Konnect zijn verlengd tot en met 24 januari. Ouders en medewerkers 

kunnen voor deze periode weer aanvragen doen. Als er al aanvragen waren gedaan voor 

de periode van 19 januari tot en met 24 januari dan moeten deze worden verwijderd en 

weer opnieuw worden aangevraagd. 

mailto:info@go-kinderopvang.nl

