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Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste week thuiswerken met de kinderen zit er bijna op. We willen u als ouder een groot 

compliment maken. Het is niet niks om je kinderen te helpen bij het maken van allerlei lesstof. Ook 

zien we dat er hulp wordt gevraagd waar nodig. Blijft u dat vooral doen. Daar zijn we elke dag voor 

beschikbaar. 

Verder heeft u ook een nieuwsbrief ontvangen met daarin een aanbod van de School 
Maatschappelijk Werkster van onze gemeente. Zij is beschikbaar voor hulp en ondersteuning waar 
nodig. 
 
Instructies geven 
Wij gebruiken met ingang van donderdag 26 maart Microsoft Teams als platform voor het geven van 
instructies aan de kinderen en om bestanden en links met jullie te delen.   
De leerkrachten geven aan in de klasbordapp wanneer er  online instructies zullen zijn tussen 9.00-
12.00 uur.  Ook zetten de leerkrachten volgende week informatie in posts, zoals links naar filmpjes of 
naar opdrachten.   
Op maandag 23 maart stuur ik voor alle kinderen een brief met informatie over hoe u kunt inloggen 
op Microsoft Teams. 
 
Eindtoets groep 8 
Minister Slob van onderwijs heeft ons in een brief laten weten dat de Eindtoets voor leerlingen van 
groep 8 niet zal worden afgenomen dit jaar. Hij schrijft ons hierover het volgende: 
 
“De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op 

dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op 

afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik 

besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Dit is 

een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen. 

Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig 

schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt 

afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven 

schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies 

bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.” 
 
 
 
 



 
 
Weektaak digitaal voor groep 3 t/m 8 
 
De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen vanaf nu digitaal gebruik maken van hun weektaak. U kunt nu 

al proberen in te loggen en  kijken of u de weektaak van deze week kunt inzien. Lukt dit niet, neem 

dan contact op met de leerkracht. 

• Ga naar thunnighouwersgat.mijnweektaak.com  en log in met de persoonlijke pincode  

• Een aandachtspunt is dat het programma wordt ondersteund door de programma’s Firefox, 

Google Chrome en Internet Explorer 

• Maandagochtend staat de nieuwe weektaak hier klaar voor alle kinderen. 

 
 
Maandag 23 maart  

• Maandagmorgen kunt u tussen 8.30-9.30 uur op school  voor de kinderen van groep 1 t/m 3 

een  nieuwe  weektaak en schoolspullen van uw kind komen ophalen. Er mag per gezin 1 

persoon naar school komen. Bent u niet in de gelegenheid om het werk te komen halen, 

neem dan even contact op.  

• De spullen liggen klaar in de klas met de naam van uw kind erop. U moet nu zelf een tas 

meenemen. 

• Graag afstand houden van elkaar als u in school bent. 

• Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 wordt de nieuwe weektaak digitaal open gezet op 

maandagmorgen. 

 
 
Overige punten: 

• De richtlijn voor kinderen van groep 3 t/m 8 is om elke dag tussen 9.00-12.00 uur aan hun 
schoolwerk te werken. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen gedurende de dag verschillende 
activiteiten ondernemen. Daarnaast blijft naar buiten gaan en bewegen van belang. Volg 
hierbij wel de richtlijnen van het RIVM. 

• Komt u digitale middelen of een koptelefoon tekort geeft u dit dan aan bij de leerkracht. 

• Heeft u vragen, tips of wilt u gewoon even iets delen?  Aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen. We doen dit met elkaar samen. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team ‘t Hunnighouwersgat 


