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Beste Ouders en verzorgers,beste kinderen 

 

Op 31 maart 2020 is besloten dat de scholen i.v.m. het Coronavirus voorlopig gesloten blijven tot 11 mei 

 

Lespakketjes 

Dit betekent dat u van ons nieuwe lespakketjes kunt verwachten. U hoort via de leerkracht wanneer u 

naar school kunt komen om de pakketjes op te halen.  

In de pakketjes vindt u ook opnieuw alle handleidingen voor het digitale werk.  

 

Digitale lessen 

U of uw kind heeft contact met de school via klasbord, g-mail, Zoom / Hangouts en telefonisch. 

Het is belangrijk dat uw kind iedere dag het opgegeven werk doet. Wij volgen de digitale activiteiten 

dagelijks. Wanneer we zien dat uw kind niet actief is dan zullen we direct contact opnemen. 

De kinderen zijn verplicht deel te nemen aan het schoolwerk. Het is niet vrijblijvend. 

 

Ziek 

Mocht uw kind ziek zijn en daarom zijn digitale werk niet kunnen doen, dan is het belangrijk om uw kind 

ziek te melden via de schoolapp. 

 

Les op school 

Er zullen ook enkele kinderen uitgenodigd worden om op school te werken, dit is helaas niet voor ieder 

kind mogelijk. 

De leerkracht zal die kinderen laten weten wanneer zij naar school moeten komen. Uiteraard houden 

wij ons aan de richtlijnen van RIVM. 

 

Voor die Kinderen geldt echter ook dat zij thuis moeten blijven als zij: 

- Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten/ kortademigheid). 

- De afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het    

  nieuwe coronavirus. 

 

Zoom/ Hangouts 

Wij werken op school met Zoom/ Hangouts. Zo kunnen we elkaar zien en horen tijdens instructie. 

School is niet verantwoordelijk wanneer kinderen contact met elkaar zoeken via dit programma. Het is 

belangrijk om geen privacygevoelige informatie via dit programma te delen. 

 

Problemen 

Mocht u problemen ervaren met de lespakketjes of het digitale werk, neem dan alstublieft contact met 

de leerkracht op. Wij willen u echt helpen. 

 

Website en app 

Het is belangrijk om de website en de app en Klasbord goed in gaten te houden. 

 

Vragen m.b.t. Corona  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt op de website van GGD kijken of bellen met de GGD 0900-364 

64 64 of RIVM 0800-1351 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Bogermanschool 

 
 


