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Nieuwsbrief van  
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Hoe gaan wij verder na 6 april? 
Gisteravond was wederom een spannend moment. Wordt er een verruiming voorgesteld, 
blijven wij op dezelfde manier doorgaan, of wordt alsnog gekozen voor een volledige sluiting 
van de openbare orde? Het “verlossende” woord werd om 19.00 uur in een persconferentie 
gegeven door minister-president Rutte.  
 
De maatregelen voor scholen blijven tot eind april van kracht. Voor ons betekent dit dat wij op 
z’n vroegst op 11 mei 2020 mogelijk weer de schooldeuren kunnen openen, maar zelfs dat is 
nu nog niet duidelijk. Nu de schoolsluiting langer gaat duren, zullen wij het onderwijsaanbod 
vanaf 6 april 2020 iets gaan aanpassen.  
 
Vandaag hebben wij teambreed besproken wat er nodig is voor de komende periode en wat 
van eenieder kan worden verwacht. Voor de weken tot 6 april 2020 hebben wij gezegd dat het 
materiaal voornamelijk bedoeld is als oefen- of herhalingsmateriaal en dat wij één keer in de 
week de leerlingen bellen. 
 
Na 6 april 2020 gaan wij een aanpassing maken. Wij breiden het onderwijsaanbod uit en 
zullen om die reden opnieuw ouders in de gelegenheid stellen om materiaal voor de komende 
periode af te halen. Dat kan op donderdag 9 april 2020. Ook zullen wij weer nieuwe blokken 
digitaal aanbieden. Voor het vak taal is het mogelijk om digitaal te zien wat gedaan kan 
worden. Tevens zullen wij instructiefilmpjes opnemen voor de vakken spelling en rekenen. De 
leerlingen die af en toe buiten de groep les krijgen van juf Annemieke (in de zogenoemde 
blauwe map) zullen ook deze materialen krijgen. 
 
Daarnaast zouden wij iedere ouder willen aanraden om hun kind(eren) zoveel mogelijk te 
laten lezen. Mocht u geen boeken meer hebben, dan verwijzen wij u graag naar de 
onderstaande aanbieding van Bol.com. Misschien zit u met andere ouders in een klassenapp 
en kunt u onderling boeken ruilen. 
 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Head_907_Mnav_1_CRS_thuisblijvertjeseb
ooks_4). 
 
Het aanbieden van de materialen zullen wij op dezelfde manier doen als wij op donderdag 26 
maart 2020 hebben gedaan. Het schema van dat moment wordt overgenomen en is van 
toepassing voor alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8, dus nu ook voor de groepen 1 
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en 2. Ook ouders die zich in eerste instantie niet hadden aangemeld voor “thuiswerk” kunnen 
nu een pakket voor hun kind afhalen. 
 
Afhalen van de lespakketten op donderdag 9 april 2020 

 Het schema is op alfabet en hierbij gaat het om de eerste letter van de achternaam van 
uw kind(eren). 

 Op het schoolplein, bij de hoofdingang, zullen tasjes met pakketten oefenmaterialen per 
groep gereed staan.  

 Op de tasjes, waar het werk in zit, staat de naam van de leerling. 

 Bij het ophalen houden wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD aan.  

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

 Kom zo veel mogelijk met één gezinslid, mocht u een pakket voor iemand meenemen, 
dan is dit nog beter.  

 Blijf niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolplein.  

 Houd u zich aan het onderstaande schema: 
  

   Letter achternaam  

van de leerling  

08:30 – 09:00 uur  A – B – C  

09:00 – 09:30 uur  D – E - F  

09:30 – 10:00 uur  G – H – I  

10:00 – 10:30 uur  J – K  

10:30 – 11:00 uur  L – M – N  

11:00 – 11:30 uur  O – P  

11:30 – 12:00 uur  R  

13:00 – 13:30 uur  S  

13:30 – 14:00 uur  T- U  

14:00 – 14:30 uur  W - Z 

14:30 – 15:00 uur  V  -Y  

  
Op het schoolplein zal een leerkracht aanwezig zijn om mogelijke vragen te beantwoorden.  
Mocht u vragen hebben over het materiaal, dan kunt u de leerkracht bereiken via een mail.  
 
Begrijpend lezen zit niet in het aan te bieden pakket 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen die zeer 
leerkracht-gestuurd is. Dit betekent dat de stappen om de tekst aan te pakken heel duidelijk 
en gestructureerd aangeboden moeten worden. Helaas is dit in de huidige situatie lastig te 
realiseren en daarom hebben wij ervoor gekozen geen materialen voor deze methode mee te 
geven. 
 
Contact 
Wij hebben afgesproken dat de leerkracht minimaal één keer per week telefonisch contact 
heeft met de leerlingen van de groep. Daarnaast zijn wij aan het kijken of wij de contacten met 
de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 via een breder platform kunnen realiseren, via 
Teams of via Zoom. Beide manieren vragen hulp en zijn ook voor ons pioniersmomenten. De 
leerkrachten zullen u informeren over contactmomenten, sommigen hebben bij het laatste 
gesprek al afgesproken wanneer zij weer contact opnemen.  
 
Schoolkamp 
De ouders van de groepen 8 hebben wij gisteren laten weten dat het schoolkamp dit jaar 
helaas niet kan doorgaan. Dit is uiteraard een grote teleurstelling voor de leerlingen, hun 
ouders, maar ook voor onszelf. Wij gaan bekijken of wij op een later moment een leuk 
alternatief kunnen organiseren. 
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Paasweekend 
Hoe raar het ook klinkt, maar tijdens het Paasweekend is de school dicht. Wij zijn alle 
schooldagen bereikbaar, maar niet tijdens deze dagen. De school doet op dit moment de 
noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit zal op dat moment mogelijk 
overgenomen worden door de reguliere kinderopvang. Daarover volgende week meer. 
 
Wij zullen u iedere week via de Kwikflits op de hoogte houden over de schoolse zaken. Mocht 
er iets zijn, of mocht u ergens niet uitkomen, schroom dan niet om contact op te nemen door 
een mail te sturen aan de leerkracht van uw kind.  
 

Hoera, we hebben kuikens!  
De afgelopen drie weken heeft de broedmachine aangestaan en maandag 30 maart is het 
eerste kuikentje, genaamd Roos, uit het ei gekropen. Intussen zijn er nu zeven gezonde 
kuikens.  
 
U kunt ze volgen op Klasbord, de code voor Kippen 2020 is: E6A-5SS  
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