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Beste ouders/verzorgers,  
 
De tweede week thuiswerken met de kinderen zit er bijna op. We zijn heel blij met alle mooie 
filmpjes en foto’s die we van jullie krijgen. Zo zien we wat jullie beleven binnen en buiten. 
 
Vragen over mogelijke Corona gevallen op een school 
Vanuit AVG wetgeving mogen wij niets zeggen als u ons hier vragen over gaat stellen. 
 
Microsoft teams 
Deze week is er met bijna alle kinderen contact geweest via Microsoft teams.  
Kleine groepjes kinderen hebben elkaar gezien en dat is een goede ontwikkeling. Voor groep 1 /2 
leest juf Grietje prentenboeken voor. Dit is een groot succes. 
 
Microsoft teams kent ook een chatfunctie. Deze wordt bij ons op school NIET gebruikt door de 
leerlingen onderling. Leerkrachten zien hier op toe en we vragen u dit als ouder ook te doen.  
Kinderen kunnen via Whatsapp met elkaar chatten. Ons schoolprogramma is hier niet voor 
bedoeld. 
 
Meubilair 
Wij kregen van een ouder de vraag of het mogelijk is om een schooltafel en stoel te mogen lenen 
voor thuis zodat de kinderen goed zitten. Natuurlijk kan dat. 
Wilt u ook een tafel en stoel voor thuis lenen? Geef dit dan door aan de groepsleerkracht. 
Op maandag 30 maart zullen we de tafels om 8.30 uur buiten zetten zodat u ze kunt komen ophalen. 
 
Nieuwe afspraken 
Vanaf deze week zijn de maatregelen aangescherpt en op basis daarvan hebben we besloten dat u 
niet meer naar school mag komen om werk op te halen. 
 

• Maandagmorgen brengen wij bij de kinderen van de groep 1 / 2  een tas met nieuw 

schoolwerk langs. Juf Grietje en Sjoukje gaan apart van elkaar op pad. 

• Maandagmorgen zetten we de weektaak voor de kinderen van groep 3 /4 , 5/6 en 7/8 weer 

open. Wilt u graag van ons een papieren weektaak ontvangen? Laat dit even aan de 

leerkracht weten en dan zorgen wij dat die bij u thuis komt. Geen probleem. 

 
Overige punten: 

• Op dinsdag 31 maart horen we van het kabinet als het goed is meer over hoe het verder gaat 
na 6 april. Wij houden u op de hoogte middels onze nieuwsbrieven. 

• 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 


