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Nieuwsbrief 28     

 26 maart 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
KPN helpt kinderen tijdelijk aan wifi voor hun schoolwerk 
Alle scholen verzorgen momenteel onderwijs op afstand. Hiervoor heb je als leerling echter 
wel een thuis een internetverbinding nodig. KPN stelt 1000 4G-routers ter beschikking voor 
kinderen die thuis niet online kunnen, zodat ook zij hun schoolwerk kunnen maken. Mocht 
uw kind thuis geen mogelijkheid hebben om op internet te gaan of weet u van andere 
kinderen waar dit voor geldt, dan kunt u dat melden bij onze directeur 
(l.wijman@veldvest.nl). Zij kan contact opnemen met KPN en wellicht kan het probleem 
verholpen worden! 
 
Voor meer informatie: 
https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-kinderen-nu-de-scholen-gesloten-zijn-
tijdelijk-aan-wifi-voor-hun-
schoolwerk?fbclid=IwAR2xhNqhHwb3odFaPtBfv0bKY5VQCDockQzE4bRS2EQA5EYEvHmZDeJ
FcpE 
 
ALGEMEEN  

  

Uitlenen Chromebooks 
Vanuit verschillende ouders is de vraag gekomen of het mogelijk is een Chromebook te 
lenen om zodoende de kinderen beter thuis het onderwijs te kunnen laten volgen.  
Als school staan wij daar positief tegenover. Mocht u in uw gezin niet de beschikking hebben 
over een device (laptop, computer of Chromebook) of voldoende devices waar de kinderen 
gebruik van kunnen maken, stuur dan vandaag alvast een mail naar l.wijman@veldvest.nl. 
Zodoende kunnen wij een inventarisatie maken voor de uit te lenen aantallen. Mocht het 
aantal aanvragen dusdanig hoog zijn dat het onze capaciteit overschrijdt zullen wij 
genoodzaakt zijn dit te beperken tot maximaal 1 Chromebook per gezin. 
Ouders die zich aanmelden voor deze regeling zullen een apart bericht ontvangen over de 
gebruikersovereenkomst en het ophaalmoment.  

Rian Huijbers, ICT-coördinator 
Lineke Wijman, directeur 
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Ondertussen op school… 
De kinderen die op school opgevangen worden werken aan hun schoolwerk en hebben 
natuurlijk ook tijd om te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De juffen ontdekken en leren een hele boel nieuwe vormen van werken en communiceren 
met elkaar en met ouders en leerlingen.  
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UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
 
Hoi juffen 

Het gaat goed.met mij jufen... 

Niet een kiker gevouwen juffen                          

Dit doe ik morege 

Ik heb al goed mijnbestgudaan  

Groetjes Imke 

 

Wat een leuke foto’s en video’s hebben we van jullie 
gekregen! Allemaal lekker aan het werk. Zo fijn om jullie 
weer te zien. Blijf maar sturen naar de juffen zodat we 
telkens een paar foto’s kunnen plaatsen, zo zijn we toch 
nog samen! 

Dikke knuffel van de juffen! 
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Groep 5-6 
Hoe gaat het bij (t)huiswerken bij jou?  
De afgelopen weken hebben we al 
verschillende foto's van kinderen 
ontvangen. Deze wil ik graag met 
jullie delen. Ook kunnen jullie zien 
hoe mijn thuiswerken eruit ziet. 
Hopelijk hebben jullie je werkplekje 
wat beter georganiseerd ;)  

Daan heeft een keurig opgeruimd 
laatje in zijn bureau en ook heel 
handige timers ingesteld op zijn 
laptop. Matthijs en 
Styn hebben lekker 
buiten geleerd en van 
Teun heb ik gehoord 
dat hij een duidelijke 
dagplanning heeft. 
Eva heeft even moet 
wennen aan het 
thuiswerken, maar is 
nu elke dag goed aan 
de slag.  
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Groep 7-8 
Wat fijn om al die foto’s te 
krijgen van hardwerkende 
kinderen en omgebouwde 
kamers. Zo kunnen we toch 
nog een beetje zien waar 
iedereen zoal mee bezig is. 
Jongens, meisjes, papa’s en 
mama’s: blijf foto’s sturen, 
schrijf een verslag wat je zoal 
doet, maak een leuke tekening 
en stuur dit door. We willen 
heel graag contact blijven 
houden. Zorg natuurlijk ook 
dat je contact houdt met je klasgenoten!                              Ryan en Indy aan het werk 

                         Nette werktafel van Gwenn  

 

 

 

 

                                                         Heerlijk spelen met de Lego, door Koert                                                                                     

 

 

 

                                                     

 

Dat ligt vast lekker, Lucas! 
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Koert is al goed aan het oefenen voor de musical, jullie ook? 

   

                                                                            

                                                   De jongens zijn lekker praktisch bezig. 

Mirthe vermaakt zich nog prima. 

 

 


