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Het is stil in de school, we missen de kinderen heel erg.  

(t)huiswerk 

De derde week zit er al weer op. Er is nog onzekerheid over hoe de komende weken gaan 

verlopen, daarom hebben we t/m 8 mei een (t)huiswerk planning gemaakt. Deze vraag 

kwam vanuit een aantal ouders en we hebben daar best even over nagedacht, maar zien 

er ook voordelen in: 

Maandag 6 april: 

Ophaalmoment tussen 8.00 uur en 10.00 uur. 

U krijgt dan huiswerk mee voor 6 

dagen:  6,7,8, 9 en 14, 15 april. 10 en 13 april 

zouden de kinderen vrij zijn i.v.m. Pasen. 

 Woensdagmiddag 15 april: 

Ophaalmoment tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 

U krijgt dan huiswerk mee voor 4 dagen. 

Eigenlijk voor 16 april en 6,7 en 8 mei. (17 april 

zou eigenlijk Koningsspelen zijn) 

 Op 21 april verwachten we meer te horen 

over het weer openen van de scholen. Er 

kunnen zich dan twee scenario’s voordoen: 

A.      De scholen blijven na 28 april 

nog langer dicht. Dan heeft u het 

huiswerk voor na de meivakantie 

al in huis. Tip is dan om het lekker 

voor die tijd te maken, dan 

hoeven u en uw kind er weken 

niet naar om te kijken. Voor de 

kinderen is dat ook overzichtelijker, 

denken wij. Het volgende 



ophaalmoment zal dan op maandag 11 mei zijn. 

B.      De scholen mogen op 6 mei open. Dan komen de kinderen eindelijk weer lekker 

naar school en zullen de eerste drie dagen in het teken staan van groepsbinding 

en het in kaart brengen waar elke leerling zich bevindt in het leerproces. Het is 

dan alsnog geen probleem als uw kind voor de meivakantie het huiswerk voor die 

dagen heeft gemaakt. 

Onze tip is om er mee aan de slag te gaan, maar blijf kijken wat lukt. We begrijpen ook dat 

huiswerk maken in het begin nog allemaal heel leuk en aardig was, maar dat dit steeds 

lastiger wordt thuis. Voor vragen of hulp bij het maken van het huiswerk, schroom niet, neem 

contact op. Ieder kind is anders. 

Er zijn ook ouders die graag ook wat (t)huiswerk zouden willen ontvangen voor in de 

meivakantie. Dat kan, we bieden dan verbredend en verdiepend werk aan. Mocht u hier 

behoefte aan hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. 

Bibliotheek  

De bibliotheek is wegens succes bij de ophaalmomenten op 6  en 15 april open om boeken 

te lenen. Er is geen bemensing meer, dus u mag de boeken gewoon inleveren en we vragen 

u op een papier te schrijven wat u meeneemt. 

Laptop 

Een oproep: Heeft u nog een oude(re) laptop of tablet thuis die u niet meer gebruikt waar 

Windows 10 opstaat of op gezet kan worden? Misschien mogen wij hem voor een zacht 

prijsje overnemen? Nu willen we ze gebruiken om digitaal onderwijs voor alle kinderen op 

onze school mogelijk te maken en als we weer open mogen om in de klassen in te zetten. 

Verzetten 

We hebben met het team veel overleg over de geplande activiteiten. We willen u alvast 

vertellen dat we besloten hebben de schoolreis te verzetten naar september. De sportdag 

zullen we afgelasten. Het eindkamp en de musical willen we nog niet afzeggen, maar even 

aankijken wat er de komende maanden gaat gebeuren. 

 

We wensen u, ondanks de omstandigheden, alvast een zonnig weekend toe. 

 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 

 


