
 

Datum   

1 april 2020   

   

 

 

Geachte ouders,  

 

 

 

 

Gisteravond is door de regering besloten dat de scholen in Nederland in ieder geval tot en met 10 mei gesloten blijven. 

Wij hebben ons naar aanleiding van dit besluit gebogen over de vraag hoe verder te gaan met het thuiswerken voor 

kinderen. 

 

Nog maar twee weken geleden hebben we een start gemaakt met het thuiswerk voor kinderen. Feedback die wij van u 

als ouder hebben ontvangen, hebben wij waar mogelijk verwerkt. Sommige problemen hebben we kunnen oplossen, 

andere (nog) niet. Ook is duidelijk dat iedereen zich in een andere situatie bevindt en dat de situatie van dag tot dag kan 

verschillen. Begrip voor elkaar en waar mogelijk steun helpt ons door deze tijd. 

Op deze plaats breng ik graag het compliment van mijn collega’s aan u en de kinderen over. Ongelooflijk hoe snel de 

kinderen, ongetwijfeld met hulp van u, de draad oppakken en aan de slag zijn gegaan! 

Juist omdat steeds meer kinderen en ouders hun draai erin vinden, komen er nu geen grote veranderingen in het 

aanbod. We bieden hiermee enige continuïteit in een toch al onzekere periode. 

 

Tot aan de meivakantie ontvangen kinderen wekelijks werk dat zij kunnen maken. Het werk is zoveel mogelijk gekoppeld 

aan de leerdoelen die deze periode aan de orde zouden zijn gekomen. Ook worden er extra (vrijblijvende) opdrachten 

verstuurd.  

 

Padlet is in alle groepen geopend. Kinderen kunnen hier ook berichten, foto’s, filmpjes op delen. Het is vooral bedoeld om 

op een leuke manier met elkaar in contact te blijven en ideeën uit te wisselen. 

 

Deze week worden of zijn alle kinderen ook gebeld. Het is goed om zo het persoonlijk contact te hebben. Leerkrachten 

zijn per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. 

 

Wat betreft dat contact proberen we een nieuwe slag te maken. Door middel van TEAMS willen we het vanaf maandag 

mogelijk maken dat kinderen elkaar met de juf / meester via het internet ontmoeten. De uitnodigingen volgen in uw 

mail. We starten met de groepen 6 t/m 8. In de groepen 1 t/m 5 is er contact middels (video)bellen. 

 

Ook wordt het mogelijk voor de groepen 6 t/m 8 om op school beperkt boeken en of schriften op te halen. U wordt per 

groep geïnformeerd over wat er afgehaald kan worden en wanneer. De materialen kunnen met laatje en al worden 

opgehaald. Zo hebben de kinderen ook thuis een plek om alles bij elkaar te houden.  

 

We hebben onze visie met betrekking tot het thuisonderwijs eerder met u gedeeld. 

Kijk wat kan, doe wat mogelijk is, steun elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Zuijdam 

 

 

Aan de ouders van  

de kinderen van de St. Michaëlschool 


