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Inleiding 

 

Na een periode van hard (thuis)werken en - onderwijzen, willen we iedereen heel erg 

bedanken voor zijn of haar inzet en wensen we iedereen een rustig en vrolijk paasweekend! 

 

 
 

Noodopvang 

Wellicht ten overvloede, maar de noodopvang voor kinderen met ouders met een cruciaal 

beroep is op feestdagen gesloten, zo ook aankomende maandag 13 april. 

 

Onderwijs op afstand 

Deze week hebben we het gewone rooster weer opgepakt. In de mail en taakbrief die u 

wekelijks van de leerkrachten krijgt, kunt u zien wat de kinderen voor die week moeten doen. 

Voor sommige vakken maken we gebruik van de instructiefilmpjes die bij de methode horen 

en soms maken we ze zelf. We hebben begrepen dat sommige ouders het fijn vinden als de 

filmpjes al voor het weekend beschikbaar zijn, zodat zij deze in het weekend zelf kunnen 

bekijken, voordat ze kun kind helpen met het thuisonderwijs. Voor leerkrachten zitten er juist 

weer voordelen aan om per dag filmpjes klaar te zetten. Waar mogelijk zullen we rekening 

houden met het verzoek.  

 

Communicatie met het team 

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief werd aangekondigd, willen we ouders vragen het contact 

met de leerkrachten via mail of de online programma’s (Classroom) te laten verlopen. We 

helpen u graag verder, maar willen graag onze mobiele nummers voor prive 

aangelegenheden bewaren. 

 

Schooltv 

Elke doordeweekse dag zijn op NPO Zappeling extra educatieve programma’s te zien. Dit 

themakanaal is in het basispakket te zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op kanaal 58 en T-
mobile op kanaal 195. De programmering is als volgt: 

- 09:00 tot 09:30 uur: groep 1 en 2 

- 09:30 tot 10:00 uur: groep 3 en 4 

- 10:00 tot 11:00 uur: groep 5 en 6 

- 11:00 tot 12:00 uur: groep 7 en 8 

Voor verdere informatie zie bit.ly/Schooltvterugoptv 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.agraaf.nl/artikel/243684-vrolijk-pasen-ondanks-corona/&psig=AOvVaw0NiJB9T3RvRbNoY5oHV7ic&ust=1586587424446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjqkfqg3egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Berichtgeving vanuit de GGD  

In deze onzekere, bijzondere tijd is het voor veel ouders een uitdaging om “alle ballen hoog 

te houden”. Vragen als hoe communiceren we met kinderen over wat er allemaal gaande is; 

hoe brengen we structuur aan in de dag; hoe houden we het gewoon gezellig met elkaar of 

even een praatje om stoom af te blazen. PGJ (pedagogische gezinsbegeleiding 

jeugdgezondheid) staat in de periode van de crisis, zonder wachttijd, klaar voor ouders. 

Ouders kunnen zelf contact opnemen voor een gesprek/korte begeleiding op afstand (bellen, 

beeldbellen, mailen, appen) met de PGJ-er die verbonden is aan de gemeente. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Sabrina van Huisstede, 06-53722201. 

 

 


