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Thuiswerken  
De eerste week thuiswerken zit er bijna op. We merken op dat 

heel veel kinderen intensief het onderwijs oppakken. We 

kunnen ons voorstellen dat dit door u ook wordt opgemerkt. Dat 

zal soms lekker gaan: dan zijn de kinderen zelfstandig aan het 

werk. Een andere keer zal dat minder soepel lopen als kinderen 

gefrustreerd raken of de lesstof niet begrijpen. Soms zult u 

kunnen helpen en soms weer niet. We begrijpen goed dat de kinderen enorme behoefte hebben 

aan de instructie van de leerkracht. Gelukkig maar en dat maakt dat we realiseren dat de leerkracht 

ertoe doet! Een mooie waardering voor het vak. Neemt niet weg dat we deze manier van werken 

even moeten volhouden.  

 

Online onderwijs 
De leerkrachten zijn het online onderwijs aan de kinderen aan het 

ontwikkelen en dat gaat in een behoorlijke sneltreinvaart. Het online 

onderwijs werd door sommige van het team als zeer spannend ervaren. 

Het is ook weer een heel andere manier van werken dan fysiek onderwijs 

aanbieden in de klas. U kunt zich wellicht voorstellen dat dit tijd en 

aandacht nodig heeft. Het team trekt samen op in dat lerende proces en 

ze verkennen met elkaar hoe dat online onderwijs het beste vorm krijgt. 

De kinderen zullen ervaren dat er steeds meer online contactmomenten 

zullen zijn. We hebben daarin met elkaar afgesproken dat er een balans 

moet zijn tussen online lessen geven en het volgen van de verwerking 

van die lessen.  

 

Thuiswerken in beeld  
We hebben al een paar leuke foto’s ontvangen van de 

thuiswerkers. We krijgen daar enorm veel energie van. Het doet 

ons goed. De foto’s die we hebben ontvangen, mogen we met u 

delen. Heeft u ook leuke foto’s die we mogen delen in de 

nieuwsbrief en dus ook in de nieuwe schoolapp? Wilt u die dan 

mailen naar de leerkrachten?  

 

 

 

Houd moed en blijf gezond! 
We kunnen ons voorstellen dat het thuisonderwijs niet altijd 

gemakkelijk is. Houd moed en zet ‘m op! Samen komen we hier 

doorheen. Laten we de maatregelen goed in acht nemen en met 

elkaar zorgen voor een veilige en gezonde omgeving. 

 

 

 

Positiviteit  

 

We vinden het belangrijk 

dat we positief blijven in 

deze bijzondere tijd. De 

vrolijke manier waarop 

kinderen met de 

leerkrachten 

communiceren in de chat 

helpt daar enorm bij. 

Kinderen maken leuke 

grapjes:  
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Chromebook en de camera 

Er deed zich een probleem 

voor met sommige 

chromebooks en de 

camera. Dit probleem is, 

als het goed is opgelost! 

De camera’s werken. Fijn 

dat dit zo snel gefikst is.  

 

 

 

 

        
   

 

De letter van de week oefenen 

Leuke werkbladen van de juf  

Rekenpret thuis 

Online les krijgen  
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