
 

 

 

          
Nieuwsbrief maandag 24 maart   
 

Wat heeft u allen hard gewerkt met uw kind(eren)! We hebben afgelopen 

vrijdag gezien dat bijna alle kinderen zich aan de dag- en weekplanning 

hebben gehouden. Dat is zonder uw hulp natuurlijk onmogelijk. Heel hartelijk 

dank.  

 

Voor iedereen is deze nieuwe situatie erg wennen. De maatregelen volgen elkaar in 

rap tempo op, iedere dag worden er weer nieuwe feiten gepresenteerd. Deze 

onzekerheid is voor ons allemaal erg verontrustend. Uw en onze veiligheid staan 

immers bovenaan! Zo goed als dat mogelijk is, volgen we de aanwijzingen van de 

overheid op. Dat betekent dat ook ons team zoveel mogelijk vanuit huis werkt. Het 

fysiek halen en brengen van schoolspullen willen we, in ieder geval de komende 

twee weken, zoveel mogelijk vermijden. Wel blijven we zoveel mogelijk werken met 

een week- en dagtaak. Ook blijven de leerkrachten voor u en uw kind(eren) 

dagelijks bereikbaar.  

Iedere dag, om 9 uur mail van de leerkracht met uitleg van de 

dagtaak  

Iedere dag, tussen 9-10 uur “spreekuur” via de mail. U kunt de 

leerkracht ook op andere tijden een mail 

sturen, zij beantwoordt deze zo snel 

mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur. 

Iedere dag, tussen 10-11 uur “spreekuur” via de Whatsapp-groep 

Iedere dag, tussen 15-16 uur telefonisch “spreekuur”. Het telefonisch 

spreekuur is bedoeld voor dringende 

vragen en/og opmerkingen.  

 

Weektaak   
 

Deze week hebben de leerlingen weer een weektaak ontvangen in hun tas. Het 

verschil met de vorige weektaak is dat we zoveel mogelijk de nadruk leggen 
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op het ochtendprogramma. Lezen, taal en rekenen hebben onze prioriteit. We zijn 

deze week ook aan het oefenen met het werken voor deze vakken op de computer. 

Dat betekent dat de schriftjes dan niet meer gebruikt hoeven worden. De leerkracht 

zal in de dagelijkse mail de kinderen hierin begeleiden. Dit zou dan kunnen 

betekenen dat het afstandsonderwijs steeds meer vorm krijgt en dat het fysiek 

ophalen en brengen van schoolwerk niet meer nodig is. Dit doen we met pijn in ons 

hart, want we missen jullie enorm. Voor uw en onze veiligheid echter, denken we 

dat dit voor nu de juiste beslissing is.  

  

Uitleg en spreekuur 

 

Het whattsapp- contact, de mailtjes en af en toe een telefoontje, we waarderen 

dit zeer. We merken ook dat uitleg op papier niet altijd voldoende is. Teamleden 

proberen zoveel mogelijk in de dagmail een stappenplan voor nieuwe stof toe te 

voegen. Via de Whattsapp-groep en via de mail kunnen de kinderen extra uitleg 

krijgen. Dit kan in de vorm van een geschreven uitleg zijn, het sturen van een foto of  

filmpje. De teamleden onderzoeken diverse mogelijkheden en wisselen ervaringen 

met elkaar uit hierover. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we met “ZOOM” 

gaan werken. Met deze app kun je met elkaar live een “kringgesprek” voeren. 

Hierover hoort u volgende week meer informatie. 

 

Ziek? Meld het ons! 

 

Mocht het gebeuren dat uw kind ziek wordt, geef dit dan aan de leerkracht 

door. Zo kunnen we inschatten welke werk de kinderen af hebben. Alvast bedankt! 

 
Tot slot nog even dit…. 
 
Met pijn in ons hart moeten we fysiek steeds meer afstand van u en uw kind 

nemen. Gelukkig is deze situatie tijdelijk en zullen we over een aantal weken het 

gewone schoolleven weer oppikken. Dat in het vooruitzicht geeft ons de energie en 

kracht om iedere dag weer achter onze computer te kruipen. Als we ons allemaal zo 

goed mogelijk aan de strenge adviezen houden, des te eerder kunnen we langzaam 

weer de draad oppakken van het sociale leven. We hopen dat u en uw familie 

gezond blijven!   

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 



 

 

 
 

 

 


