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 Beste ouders/verzorgers,   
  
  
De derde week thuiswerken zit erop. We hebben met alle kinderen en ouders goed contact en dat is 
fijn. We ontdekken elke dag nieuwe mogelijkheden met ict en onderwijs op afstand maar toch 
hebben we maar één wens en dat is dat we weer naar school willen.   
Helaas zal dat nog even duren. Tot die tijd gaan we er met elkaar het beste van maken.   
 
Meester Gert Jan 
Net zo goed als je lijf overbelast kan raken kan ook je hoofd overbelast raken. Spijtig genoeg heeft 
Gert Jan hier last van. Op advies van de ARBO mag hij geen werkzaamheden voor school verrichten. 
Voor de kinderen van groep 3/4 betekent dit dat juf Annalies daarom meer betrokken is bij het 
begeleiden van de kinderen tijdens het thuisonderwijs samen met juf Marianne. 
Een vrolijke kaart helpt meester Gert Jan altijd. 
 
Gebruik van chat in Teams 
Vorige week schreef ik in de nieuwsbrief dat de chat alleen gebruikt mag worden als de leerkracht 
een instructie geeft. Deze week hebben we in de bovenbouw gemerkt dat kinderen de chat ook goed 
kunnen gebruiken om te overleggen over schoolwerk. Dit vinden we waardevol en dan stimuleren we 
het gebruiken van de chatfunctie. Dit geldt dus voor als kinderen samenwerken. 
Wij zullen toezien op juist gebruik; dit bespreken we met de kinderen in de dagopening en we vragen 
u om dat ook te doen. 
 
Challenge  
Maandag 6 april krijgen alle kinderen weer een filmpje in Klasbord met een 
nieuwe challenge/uitdaging. U mag hieraan meedoen. Het hoeft niet. We doen dit omdat we zien dat 
allemaal aan eenzelfde opdracht werken en die beelden met elkaar delen bijdraagt aan de 
saamhorigheid. Daarnaast zoeken we afwisseling tussen het werken achter een computer en het 
bewegen en naar buiten gaan.  
Ik ben benieuwd wat voor mooie foto’s we de volgende week weer van jullie gaan ontvangen.  
  
De Paasdagen staan voor de deur  
Goede Vrijdag 10-4 en tweede Paasdag 13 april is er geen les. Dit zijn vrije dagen. De studiedag van 
dinsdag 14 april gaat niet door. Die dag geven wij gewoon les en zal er werk op de weektaak staan.   
We brengen dan ook op dinsdagmorgen de tassen met werk voor groep 1 /2  weer rond  
Wij zullen voor de Paasdagen wel tips en ideeën geven voor als kinderen zelf wel nog willen 
werken. Dat hoeft dus niet maar mag wel.  
  
Nieuws van de bibliotheek  
De bibliotheken zijn dicht maar we willen wel graag blijven lezen. Daarom zijn ze bij de bibliotheek 
aan de slag om het toch mogelijk te maken om boeken te lenen. Vanaf komende week zal hierover 
informatie komen te staan op de site ontdekdebieb.nl.   
  



• Heeft u vragen, tips of wilt u gewoon even iets delen? Aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen. Samen staan we sterk!  

  
Met vriendelijke groet,  

 

Team obs ‘t Hunnighouwersgat 


