
 

Datum   

16-03-2020   

   

Betreft 

‘thuiswerk’ 

 

 

Geachte ouders 
 
Net als u ervaren wij de eerste dag dat de scholen in Nederland gesloten zijn als heel bijzonder. 
  
Wij wijzen er nogmaals op dat de scholen kinderen slechts onder strikte voorwaarden mogen 
opvangen. Veel scholen zijn compleet gesloten. Ook bij de vitale beroepen wordt ervan 
uitgegaan dat ouders zelf een oplossing zoeken. Slechts kinderen die formeel zijn aangemeld 
bij ondergetekende worden in de school opgevangen. Wij volgen hierin de aanwijzingen van 
ons bestuur, waarbij zij de nadrukkelijke instructies van de overheid volgen om de 
besmettingskans zo gering mogelijk te laten zijn. 
 
Met inachtneming van de RIVM maatregelen hebben leerkrachten vandaag gewerkt aan een 
programma dat de kinderen thuis in het kader van schoolwerk kunnen doen.  
U ontvangt straks een e-mail met daarin ‘thuiswerk’ per leerjaar. Mocht u daar vragen over 
hebben, dan kunt u de groepsleerkracht daarover mailen. 
U wordt onder andere verwezen naar sites en voor een aantal groepen zijn ook werkbladen in 
PDF toegevoegd. Het werk is zoveel mogelijk afgestemd op leerdoelen die deze periode aan de 
orde zouden komen. 
Wij begrijpen goed dat niet iedereen in staat is de bladen af te drukken. De bladen mogen ook 
op het scherm gelezen worden en mondeling gemaakt worden.  
Kinderen leren het meest van directe feedback. Het is daarom fijn als u, of de oppas, indien 
mogelijk het werk met de kinderen bespreekt. De oudere kinderen kunnen ook zelf veelal goed 
aangeven wat zij hebben gemaakt, gelezen, geleerd. Laat ze dat verwoorden; dat kan ook aan 
broertjes / zusjes. 
 
Namens de collega’s dank ik iedereen nogmaals voor getoond begrip. Ook mijn collega’s 
waarderen dit zeer. 
 
Met dit begrip zullen we met elkaar deze moeilijke weken moeten overbruggen. Ik wens 
iedereen daar succes en sterkte bij! 

Met vriendelijke groet, 

Peter Zuijdam 

 

Aan de ouders van de kinderen 

van de St. Michaëlschool 


