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Beste ouders, 

Allereerst een heel mooi, gelukkig en vooral gezond 2021 

gewenst! 

We hopen dat u fijne feestdagen heeft gehad. 

 

Thuisonderwijs 

Het nieuwe jaar is anders dan anders gestart, met onderwijs op afstand. Iets waar we ons op 

voorbereid hebben voor de kerstvakantie. We hebben de afgelopen tijd veel, bijna alle, 

kinderen alweer online gezien en gesproken. Heel erg fijn!  

 

Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de lockdown verlengt zal 

worden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de 

Britse variant, zullen de scholen te horen krijgen wanneer er weer 

fysiek les gegeven mag worden.  

 

Daarom zal op donderdag 14-01 en vrijdag 15-01 de mogelijkheid zijn tot het ophalen van 

spullen. U hoort van de leerkracht wanneer uw kind aan de beurt is. We proberen hier 

zoveel mogelijk spreiding in aan te brengen.  

 

De komende periode van thuisonderwijs zullen er in de groepen 3 t/m 7 online instructies 

gegeven worden. Dit doen we omdat we op deze manier alle leerlingen zo optimaal mogelijk 
betrekken bij de lessen voor een zo goed mogelijk leerresultaat. 
 



Dit betekent dat u van de leerkracht een lesrooster krijgt, daarin staat precies op welke tijden 
uw kind online aanwezig zal moeten zijn voor de les.  
 
Het is hiervoor belangrijk dat leerlingen een laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Een 
telefoon was in de afgelopen twee weken nog toereikend, maar zal voor de komende periode 
een te klein scherm zijn om de lessen goed op te kunnen volgen. Mocht u geen devices 
hebben, dan kunt u zich melden bij uw leerkracht.  
 
De groepen 8 komen in halve klassen wel naar school, zodat zij de Cito toetsen kunnen 
maken. Dit omdat deze een belangrijk onderdeel vormen voor het advies van het middelbaar 
onderwijs. Het rooster hiervoor deelt de betreffende groepsleerkracht met u. 
 
De noodopvang zal in zijn gebruikelijke vorm doorgaan!  
Leerlingen worden hier begeleid door iemand vanuit school die op dat moment geen les aan 
het geven is. Alle leerlingen van groep 3 t/m 7 zullen op deze dagen ook gewoon de online 
lessen van de leerkracht volgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jack van der Beek 
 

 

 


