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Beste ouders/verzorgers, 
 

De afgelopen dagen heeft het team alles in orde gemaakt voor de periode na de kerstvakantie. 
Inmiddels is ook de noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en voor de kinderen 
met een ondersteuningsbehoefte geregeld en hebben de betreffende ouders hier informatie over 
ontvangen. 
 
Thuisonderwijs na de kerstvakantie 
De kinderen krijgen na de kerstvakantie thuisonderwijs op afstand en hopelijk kunnen we maandag 
18 januari als alles goed gaat weer naar school! 
Maar voor de eerste twee weken na de vakantie gaan de kinderen thuis aan de slag met hun 
schoolwerk. U kunt uw kind(eren) daarbij helpen. We zullen de kinderen per week een programma 
geven waar ze aan kunnen werken.  
 

Wij zorgen voor alle leerlingen voor een laptop. We vragen aan u om te zorgen voor een koptelefoon 

voor ieder kind. Lukt dit niet dan kunt u er 1 van school lenen. U krijgt ook weer een 

bruikleenovereenkomst van ons. Hierin staan de afspraken over het uitlenen van een laptop. 

Een goede koptelefoon is nodig omdat we het lesgeven iets anders gaan invullen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten ‘thuis op school’ met de leerkracht op afstand.  

Dit betekent dat u als ouder meer op de achtergrond kunt blijven. Wij geven instructies en lezen met 

de kinderen. Om te zorgen dat de kinderen deze instructies goed geconcentreerd kunnen volgen is 

een koptelefoon onmisbaar ( zeker als verschillende kinderen tegelijkertijd instructie krijgen). 

Bij het gebruik van de laptop gelden dezelfde afspraken als op school en die in ons internetprotocol 

staan. Wij vragen u de laptop weer op school in te leveren met dezelfde instellingen, dus geen 

wijzigingen aanbrengen aub. 

Tip: De kinderen mogen de ‘Teams chat’ gebruiken om over schoolse zaken met elkaar te 

overleggen, vraag uw kind om u deze chatmogelijkheid te laten zien. Zo weet u waar die zit en kunt u 

zien wat er daarop gebeurt. 

  

Maandag 4 januari 

8.15-9.00 uur • Spullen ophalen op school 

• Groep 3/4 leerlingen komen samen met een ouder; ingang via de 

deur onder de trap.  Omdat de kinderen een laptop meekrijgen 

vinden het belangrijk dat er een ouder meekomt. 

• Groep 5/6 leerlingen komen zelf de spullen binnen ophalen via de 

hoofdingang. 

• Groep 7/8 leerlingen komen zelf de spullen binnen ophalen via de 

trap op het plein. 



9.00-10.00 uur • Laptop thuis opstarten en kijk of het lukt om in te loggen op Teams, 

de weektaak, de online lesprogramma’s. 

10.00-10.30 uur •  De groepen 3-5-7 starten de 1e online ‘les’ via teams met een 

kringgesprek en het doornemen van de weektaak 

10.30-11.00 uur • De groepen 4-6-8 starten de 1e online ‘les’ via Teams met een 

kringgesprek en het doornemen van de weektaak. 

10.30-12.00 uur • Heeft u vragen over het werken met de laptops of Teams e.d. dan 

kunt u bellen met meester Gert Jan. 06 10941315. Hij is vanaf 4-1 

bereikbaar voor alle computervragen. 

 

Groep 1/2 

• Maandagmorgen 4 januari 2021 stappen juf Grietje en juf Sjoukje weer op de fiets om 

pakketjes bij alle kinderen langs te brengen. Zo is er even tijd voor een praatje en persoonlijk 

contact. 

• De leerkrachten zullen alle kinderen in ieder geval 1 keer per week bellen (Whatsapp-video) 
om te vragen hoe het met ze gaat. U mag zelf altijd met ons bellen tot 14.15 uur. 

• De kinderen kunnen gedurende de dag verschillende activiteiten ondernemen. Daarnaast 

blijft naar buiten gaan en bewegen van belang. 

•  

Groep 3 t/m 8 

• De richtlijn voor kinderen van groep 3 t/m 8 is om elke dag tussen 8.30-12.00 uur aan hun 
schoolwerk te werken met een korte pauze om 10.00 uur. Daarnaast blijft naar buiten gaan 
en bewegen van belang.  

• De leerkracht verzorgt het lesprogramma van uw kind(eren). Dit ontvangt u maandag 4 
januari. 

• De leerkrachten van groep 3/4 hebben ervoor gekozen om de komende twee weken hun 
werkdagen zo aan te passen dat er elke ochtend door alle twee  instructie en begeleiding 
aan de kinderen gegeven kan worden. Zij zijn dagelijks van 8.30-12.00 uur beschikbaar. 

• Voor sommige kinderen wordt er nog ene extra leesmoment ingepland in de middag. Dit 
wordt met de ouders overlegd. 

• Leerkrachten van groep 5 t/m 8 zijn van 12.30 tot 14.00 uur ook bereikbaar voor vragen. In 
de weektaak staat welke leerkracht op welke dag gebeld kan worden.  

• Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen de wachtwoorden voor de digitale leermiddelen 
waar ze op school ook mee werken. Mocht u problemen ondervinden met inloggen, neemt u 
dan contact met de leerkracht op. 

• De leerkrachten kunnen via de computer zien hoe het werk is gemaakt. Waar nodig zullen zij 
dan contact opnemen en extra instructie geven. 
 

 

 

 

Lezen in de vakantie 

Lezen is leuk en belangrijk. Door elke dag even te lezen houd je je leesniveau op peil en dat is 

belangrijk. Voorlezen is net zo belangrijk en leuk. Daarom deze leesbingo in de bijlage. Wie roept het 

eerst BINGO? We zijn benieuwd. 

 

 



 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij het graag.  

Verder wensen wij iedereen voor nu fijne feestfagen en een gezellige vakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  

Locatiedirecteur  

 
 


