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Nieuwsbrief 29     

 2 april 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
WIST U DAT…We erg leuke reacties gehad hebben op de op 1 april verzonden brief van het 
ministerie van onderwijs? 
 
WIST U DAT…We wel écht trots zijn op het harde werk wat jullie nu thuis verzetten met jullie 
kinderen en jullie daarom allemaal een diploma ‘Basisschooldocent thuisonderwijs 
gedurende bijzondere omstandigheden’ hebben verstuurd? 
 
WIST U DAT…Het volgende ‘Pakketje van de juf’ in de maak is? Het ophaalmoment is 
maandag 6 april tussen 8.15 uur-15.15 uur.   
 
WIST U DAT…We inmiddels een aantal Chromebooks hebben uitgeleend aan gezinnen die 
thuis geen/onvoldoende devices ter beschikking hebben. We hebben nog enkele 
Chromebooks op school ter beschikking, dus mocht u nog gebruik willen maken van deze 
regeling stuur dan een mail naar l.wijman@veldvest.nl.  
 
ALGEMEEN  

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
We leven momenteel in een vreemde, onbekende tijd….. en wat missen we al onze 
leerlingen binnen de school. Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat de sluiting van de 
scholen nog tot minimaal 28 april 2020 gaat duren. 
 
Wij hebben in de afgelopen weken gezocht naar een goede wijze waarop we het onderwijs 
op afstand kunnen aanbieden. We passen aan en schaven bij om onderwijs op maat te 
blijven bieden. We weten dat we daarin ook een groot beroep op u als ouders doen. We 
realiseren ons terdege dat het een hele klus is om de kinderen thuis te begeleiden in hun 
schooltaken. Niet te onderschatten en we waarderen alle inzet van onze ouders enorm.  
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Belangrijke data   
06-04    Ophalen ‘Pakketje van de juf’ tussen 8.15 uur -15.15 uur 
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Inmiddels zijn (bijna) met alle kinderen contactmomenten geweest. We vinden het 
belangrijk te horen en te zien hoe het met de kinderen gaat en of ze vooruit kunnen met hun 
thuiswerk. Wat gaat goed en wat is moeilijker thuis, we willen hierin graag een begeleidende 
rol blijven spelen. Ook voor de komende weken worden er opnieuw videobelmomenten 
gepland met alle kinderen.  

Het team is wederom hard aan het werk om de kinderen voor de komende weken thuis van 
leerstof te voorzien. Wij vragen u als ouder dit pakketje maandag 06-04-2020 tussen  
8.15 uur -15.15 uur op te halen. Op deze manier kunnen we opnieuw de toeloop van ouders 
verspreiden over de dag. Mocht u last hebben van verkoudheidsklachten, hoesten en/of 
koorts vragen wij u het pakketje door een ander op te laten halen.   
 
Nogmaals, bedankt voor uw begrip en inzet in deze uitzonderlijke situatie. Mochten er nog 
vragen zijn hoor ik ze graag. Blijf goed voor elkaar zorgen! 

Lineke Wijman, directeur 

 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 7-8 
Kunstwerken:@tussenkunstenquarantaine 
Wat is het toch een rare tijd. Toch gebeuren er hele leuke en leerzame dingen. Ik, als juf, 
vond het erg fijn om jullie deze week allemaal te zien tijdens het Google Meet-momentje. 
Elkaar even weer spreken over hoe het gaat thuis, even een momentje van vragen stellen. 
Gelukkig kunnen de meeste kinderen goed aan het werk en vermaken ze zich vrij goed: 
Lekker spelen in het zonnetje, springen op de trampoline even de hond uitlaten en lekker 
gamen. Ook hebben veel kinderen nog contact met elkaar.  
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Er wordt erg hard aan hun thuiswerk gewerkt, verder werken verschillende kinderen samen 
met elkaar via o.a. Google Meet, wordt er geoefend voor de musical, het verkeersexamen en 
maken de kanjers uit groep 7-8 ware kunstwerken:@tussenkunstenquarantaine.  
We mogen hier trots op zijn!! 

  

 

 

 

 

 

  


