
 
                                                                                                                       Dordrecht, 15 december 2020 
 
 
Betreft: thuisonderwijs en noodopvang gedurende de Coronaweken 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In de persconferentie van gisteravond heeft de premier aangekondigd dat de scholen in Nederland 
vanaf morgen in ieder geval tot maandag 18 januari overstappen op thuisonderwijs. Dit betekent ook 
voor onze school dat vandaag de laatste dag fysiek onderwijs is. In deze brief informeren wij u over 
het thuisonderwijs en de noodopvang voor deze week en voor de twee weken na de vakantie. 
 
Periode 
De schoolsluiting duurt in principe tot maandag 18 januari 2021. Het kabinet beslist op 12 januari, 
afhankelijk van de stand van de besmettingen, of scholen op 18 januari weer open mogen. Het 
overstappen op thuisonderwijs vraagt veel van leerkrachten, kinderen én ouders. Maar de vorige 
periodes hebben ons ook het vertrouwen gegeven dat we er samen met u weer de schouders onder 
zetten en dat het dan ook weer gaat lukken. 
 
Thuisonderwijs ZON-groepen 
De afgelopen weken hebben de ZON-groepen al veel ervaring met thuisonderwijs opgedaan. Zij 
blijven dezelfde werkwijze hanteren, ook na de kerstvakantie.  
  
Thuisonderwijs deze week – overige groepen 
Deze week zal het thuisonderwijs nog relatief weinig van de kinderen vragen. De leerkrachten geven 
werk mee en zullen daarover vanmiddag een mail sturen. Ook is het vanaf groep 3 mogelijk om uw 
kind via Basispoort rekenen, taal woordenschat en spelling te laten oefenen. U kunt voor Basispoort 
de inlog van vorig schooljaar gebruiken; voor vragen hierover kunt u de leerkracht mailen. 

Groep  Waar  Wat? 

3 t/m 8  Rekenen via 
https://thuis.basispoort.nl  

Klik op mijnKlas. Je komt dan in het programma 
Ambrasoft Rekenen & Taal, waar je een 
rekenonderwerp kunt kiezen. 

4 t/m 8 Taal woordenschat via 
https://thuis.basispoort.nl 

Klik op Staal Taal en kies het thema waar de klas 
aan werkt 

4 t/m 8 Spelling via 
https://thuis.basispoort.nl 

Klik op Staal Spelling en kies het thema waar de 
klas aan werkt 

ZON Verschillende onderdelen via Muiswerk 

 
Thuisonderwijs 4 t/m 15 januari 
Deze week maken de leerkrachten een planning voor het thuisonderwijs na de vakantie. Deze 
planning ontvangt u vrijdag per mail. Iedere groep levert dit op dezelfde wijze bij u aan.  

https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/
https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/
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Dagelijks contact 
Ook roosteren wij dagelijks een digitaal contactmoment in voor uw kind via MicrosoftTeams. Wij 
hebben het wachtwoord van uw kind opnieuw ingesteld: Nassau01! U kunt dit wachtwoord bij 
inloggen wijzigen naar een eigen wachtwoord en dit vrijdag op de planning schrijven zodat u deze 
niet kunt kwijtraken.  
 
We hebben ervoor gekozen om dit moment niet langer dan een half uur per dag te laten zijn 
(kleuters max. 20 minuten), in kleinere subgroepen van 4 tot 9 kinderen. Zo kan de leerkracht gericht 
aandacht en uitleg geven. De leerkracht kan daarnaast 1 keer per week een klassenmoment 
inroosteren; dan is de hele klas uitgenodigd om even bij te praten of bijvoorbeeld een verjaardag te 
vieren. U vindt de Teams-momenten in de planning die u vrijdag ontvangt. Mochten meerdere 
kinderen van u op dezelfde tijden ingepland staan, maar u heeft niet genoeg devices hiervoor 
beschikbaar, dan kunt u bij de leerkracht van een van uw kinderen vragen om uw kind in een ander 
subgroep te plaatsen.  
 
Gisteren ontving u al een mail over het in bruikleen nemen van devices. U kunt hierover contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind.  
 
Noodopvang 
Alleen kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben én kinderen in een kwetsbare 
situatie kunnen indien nodig een beroep op noodopvang doen. Onze school zal deze week de 
noodopvang onder schooltijd zelf moeten organiseren; het betreft morgenochtend, donderdag 8.30-
15.15 uur en vrijdagochtend. Hoe de noodopvang na de kerstvakantie geregeld wordt, is op dit 
moment nog niet duidelijk. Moet u een beroep doen op deze noodopvang, dan kunt dit doorgeven 
bij Margo Besseling (adjunct-directeur): m.besseling@oranjenassauschool.nl. Wij vragen u daarbij 
dan het beroep van beide ouders te noteren.  
 
Heeft u ook na schooltijd noodopvang nodig, dan verwijzen wij naar opvangorganisaties: 

• SDK: kantoor@sdk-kinderopvang.nl of telefoonnummer 078-6226199 

• COKD: cokd.lm.06@cokd.nl of telefoonnummer 06-50613690 
 
Tenslotte 
Het is voor iedereen een vreemde tijd. Ook kerst zal anders zijn dan andere jaren. We zijn blij dat we 
vandaag in alle groepen nog een kerstviering konden doen. Want kerst is voor altijd een feest van 
hoop, ook dit jaar. Hoop op Licht en Vrede in ons leven, dat wensen wij u en de kinderen!  
 
Voor vragen m.b.t. tot het thuiswerk kunt u de leerkracht mailen (bijv. zon@oranjenassauschool.nl, 
groep5@oranjenassauschool.nl of groep12@oranjenassauschool.nl). Leerkrachten proberen deze 
vragen onder werktijd te beantwoorden. Voor algemene vragen kunt u terecht bij ondergetekende 
(directie@oranjenassauschool.nl). 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Micha van Tulden, directeur cbs Oranje Nassau 
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