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Agenda 
  

4 januari 2021 Start Thuisonderwijs– Noodopvang beschikbaar op school 8.30 – 
14.00 uur / Kinderopvang vanaf 14.00 uur 

12 januari 2021   Persconferentie 

18 januari 2021   Ouderraad 
25 januari 2021   Medezeggenschapsraad 

29 januari 2021   Laatste werkdag Ingvild De Hobbitstee 
 
 

De beste wensen  

 

Iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 
gewenst. Hopelijk hebben jullie een fijne 

kerstvakantie gehad, ondanks de huidige 
omstandigheden.  

Morgen gaan we van start met de eerste schooldag 

in het nieuwe jaar, aangezien we die op afstand 
doen, horen jullie van de leerkrachten zelf hoe dit er 
uit gaat zien.  

We wensen jullie weer veel succes met het 
combineren van thuisonderwijs aan jullie kinderen 
en werken thuis of op je werk in cruciaal beroep. 

Mochten er vragen zijn dan kun je uiteraard de 
leerkracht(en) van je kind goed bereiken. Voor 

andere vragen/overleg ben ik ook altijd bereikbaar.  

We gaan er samen weer het beste van maken, dat is 
ons al eerder gelukt en hopen dat de kinderen weer snel ‘gewoon’ naar school mogen.  

 

Bereikbaarheid school 

Per mail en telefonisch ben ik bereikbaar. 

directie.hobbitstee@onderwijsprimair.nl / 06-12030267  

Dat kan zijn voor een vraag m.b.t. noodopvang of voor iets anders wat je even wilt 

vragen/overleggen/bespreken.  
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Opvolging Directeur De Hobbitstee 

Voor de kerstvakantie is de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur van De Hobbitstee 

positief afgerond. De BAC (Benoemings Advies Comissie) heeft een goede kandidaat kunnen 

voordragen aan de medezeggenschapsraad. Het team heeft inmiddels kennis gemaakt met de 

nieuwe directeur. Zodra bekend kan worden gemaakt wie mij gaat opvolgen, zullen we jullie dit 

direct laten weten. Waarschijnlijk zal de nieuwe directeur 1 maart 2021 gaan starten. Voor die 

tijd zal er uiteraard een goede overdracht plaatsvinden.  

Noodopvang 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie vanaf maandag 4 januari 2021 is er noodopvang op school zelf en na 

schooltijd bij de kinderopvang. We gaan allemaal dezelfde schooltijden draaien voor de 

noodopvang dat is van 8.30 – 14.00 uur. 

De kinderopvang kan de kinderen dan na schooltijd op dezelfde tijd bij de scholen ophalen. 

Heeft u opvang nodig? 

In verband met de planning is het prettig als u een week van tevoren contact 
opneemt via mail of systeem kinderopvang. Bij spoed kunt u uiteraard ook 

bellen.  

Schooltijd Voor  schooltijd 

8.30 – 14.00  Voor 8.30 uur 

1 Neem contact op met de 
directeur van uw school 

1 Neem contact op met de 
kinderopvangorganisatie waar u 

een contract heeft 

  Na schooltijd 

  Vanaf 14.00 uur 

  2 Neem contact op met de 
kinderopvangorganisatie waar u 
een contract heeft 

Werkt u in een cruciaal beroep en heeft u wel kinderopvang nodig en geen 
contract? Vraag dit na bij de directeur van uw school en neem dan contact op 

met 1 van de kinderopvangorganisaties. Zij bespreken dan met u wat mogelijk 
is. 

Mochten er vragen zijn over het bovenstaande of andere vragen m.b.t. noodopvang neem dan 

gerust contact op met de directeur van uw school. 

Hieronder vindt u de link naar de lijst met cruciale beroepen vanuit de rijksoverheid  



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

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  

Met vriendelijke groet, 

Namens de kinderopvang en scholen in Montfoort 

Jantine van Draanen (Bonte Koetje), Caroline van den Dungen (Kind&Co), Anja Boot (KOKO), 

Steffe Smit (Yellowbellies) Eric van der Wal (Graaf Jan), Jan Kaarsgaren (Heeswijk), Joyce 

Mackaaij (Howiblo), Wilbert Hoepel (Het Kompas) en Ingvild Krikke-Besselink (De Hobbitstee) 
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