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Inleiding 

 

Zojuist heeft u van mij een brief van het bestuur doorgestuurd gekregen m.b.t. de verlenging 

van de maatregelen i.v.m. het coronavirus. In deze nieuwsbrief vindt u aanvullende 

informatie vanuit onze school. 

 

Onderwijs op afstand 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we vanaf 6 april het gewone rooster 

weer oppakken. Dat betekent dat u deze week van de leerkrachten een mail ontvangt met 

daarin o.a. een taakbrief waarop u kunt zien wat de kinderen de week erop moeten maken. 

 

Wij begrijpen heel goed dat het thuiswerken èn het lesgeven aan uw kinderen een grote 

uitdaging is. Toch willen we u vragen zich zoveel mogelijk aan de taakbrief te houden (de stof 

voor die week, maar ook de dagen waarop de verschillende onderdelen gemaakt moeten 

worden) èn te reageren op de leerkrachten mochten deze contact met u of de kinderen 

zoeken. We willen er graag samen met u zorg voor dragen dat de kinderen zich ook qua 

schoolwerk blijven ontwikkelen. 

 

Wat het maken van het online schoolwerk betreft: mocht u echt tegen problemen aanlopen 

m.b.t. het aantal devices in uw gezin, dan kunt u dit voor donderdag 2 april 12:00 uur 

kenbaar maken bij Anne (a.sassen@keender.nl).  

 

Voor de groepen 2 t/m 4 zal er (ook) op papier een aanvulling komen voor het werk dat thuis 

gemaakt kan worden. De leerkrachten zullen de ouders van deze groepen hierover informeren 

via de mail. 

Berichtgeving vanuit de bibliotheek  

Maandag 30 maart om 14.00 uur verschijnt de eerste aflevering van Huisarrest, een 

tiendelige serie online voorleesverhalen over kinderen die vanwege een virus hun huis niet 

mogen verlaten. De serie wordt geschreven en voorgelezen door tien bekende kinderboeken-

schrijvers. Huisarrest is een initiatief van stichting De Schoolschrijver en de KB om basis-

scholen te helpen op afstand leesplezier te bieden aan kinderen. De serie laat kinderen thuis 

genieten van verhalen, naast het huiswerk dat ze moeten doen. Bibliotheken kunnen de serie 

via de website van de Schoolschrijver en ook via de Jeugdbibliotheek (en dus ook via lokale 

websites) vanaf maandag 29 maart aanbieden. Met dit initiatief steunen we schrijvers die 

door de sluiting van scholen en bibliotheken geen optredens kunnen verzorgen onder het 

motto ‘bibliotheken steunen schrijvers’ en krijgen we voorleesverhalen beschikbaar, waar nu 

grote behoefte aan is. Na het voorlezen volgt steeds een boekentip. Kinderen die lid zijn van 

de Bibliotheek kunnen dit e-book direct lenen via de site van de Jeugdbibliotheek. De 

afleveringen zijn vanaf maandag 30 maart iedere dag om 14.00 uur te volgen en terug te 

kijken via jeugdbibliotheek.nl/huisarrest en deschoolschrijver.nl/huisarrest  

Bericht vanuit het SWV 23-02  

Steun voor ouders ook in deze tijd  

Nu de situatie dat kinderen en jongeren hun lessen thuis volgen langer duurt, horen we vaker 

van ouders dat het veel samen thuis zijn stress kan geven. U kunt uw zorgen hierover bij ons 

kwijt en vanuit school denken we graag met u mee. De organisaties waar we altijd mee 

samenwerken voor steun aan ouders en gezinnen kunnen u ook in deze tijd helpen. Wilt u 

weten bij wie u terecht kunt? Vraag het ons. Nuttige tips en informatie voor ouders is te 

vinden op: www.LOES.nl  
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