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Geachte ouders, 

Net als u werken wij in omstandigheden die wij niet eerder hebben meegemaakt. Het 

is goed om te zien wat voor mooie initiatieven op allerlei terreinen ontstaan. 

Samenwerking, begrip voor elkaar, improviseren…..het zijn allemaal succesfactoren 

die bijdragen aan het oplossen van problemen waar wij allen voor staan.  

In alle jaargroepen wordt voor thuiswerk gezorgd dat aansluit bij de leerdoelen die 

deze periode aan de orde zouden komen. De leerkrachten hebben maandag het eerste 

pakketje gestuurd. 

Gaandeweg komen we tot nieuwe inzichten en krijgen we nieuwe ideeën. De feedback 

die we ontvangen, verwerken we voor zover mogelijk in het nieuwe thuiswerk. Ook de 

komende week kijken wij weer of er iets gewijzigd moet worden. 

Leren, het maken van de opdrachten én lekker veel lezen zijn belangrijk om straks de 

draad op school weer op te kunnen pakken. 

Wij streven ernaar om één keer per week, op vrijdag of op maandag, een compleet 

pakket naar u te mailen, zodat u en de kinderen weten wat er die week van ze wordt 

verwacht. 

Wij realiseren ons dat ook de thuissituatie ingrijpend veranderd is. Het is als gevolg van 

de hectiek op het werk, het thuiswerken en de genomen maatregelen lang niet altijd 

mogelijk om aan het ‘thuiswerken’ van de kinderen toe te komen. Wij hebben daar 

begrip voor. Kijk wat mogelijk is.  
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Motivatie 
Door het leren en het schoolwerk af te wisselen met spel, beweging en vrije tijd zal de 
motivatie om iets aan het schoolwerk te doen behouden blijven. 
 
Onderstaande tips kunnen helpen: 
 
Zorg dat het leuk blijft 
De eerste en meteen de beste tip. Motivatie is het belangrijkst. Oefeningen die je thuis 
kunt doen, duren niet te lang. Want de schoolomgeving is niet te vergelijken met de 
thuissituatie. Wij begrijpen goed dat, gegeven de omstandigheden, niet iedereen aan 
al het schoolthuiswerk toekomt. 
Niet alleen de computer, boek of werkbladen 
Want leren is meer dan achter de computer zitten of werkbladen maken. Speel een 
spel! Dat is ook belangrijk. Of doe iets samen. Schrijf samen een brief of kaart voor opa 
of oma, of voor een ander. Bedenk hoe je hulp kunt bieden in de buurt. Laat kinderen 
iets maken van kosteloze materialen. 
Zorg voor regelmaat. 
Maak een dagrooster en bespreek dat met je kind. Zet er het schoolwerk op, maar ook 
buitenspelen, lunch, klusjes en vrije tijd. 
 
Deze onzekere tijd, met beperkingen op veel gebieden, vraagt veel van ons allen. Ook 
van u. Laten we er met elkaar het beste van maken en doen wat in onze situatie 
mogelijk is! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Zuijdam 
 

 
 


