
Tiel, 16 maart 2020 
 

 

Informatie omtrent thuisonderwijs i.v.m. het coronavirus 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Zoals u gisteravond in de update omtrent het coronavirus heeft kunnen lezen, gaat De Moespot 
vooralsnog t/m maandag 6 april 2020 dicht. Dit is een onderdeel van de nieuwe maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus. De nieuwe maatregelen zijn te vinden op de site van de 
Rijksoverheid. 
 
Een nieuwe situatie met veel vragen  
Wij realiseren ons dat deze maatregel een serieuze consequentie heeft. Dit levert nieuwe 
vraagstukken op. We hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Net als voor u, is dit voor ons 
ook een nieuwe situatie en hebben ook wij veel vragen. Wij zullen de situatie continu in de gaten 
houden en waar nodig acties ondernemen en u daarover informeren. Ook qua onderwijsaanbod 
zullen wij gezamenlijk kijken hoe we ons aanbod kunnen blijven optimaliseren en actualiseren. 
Vanwege de tijdelijke schoolsluiting, krijgt het onderwijs digitaal/ virtueel doorgang. Er is geen sprake 
van een vakantie. 
 
Contact  
Om goed en rustig te anticiperen op deze onverhoopte situatie is het van belang de digitale 
communicatie met leerlingen en ouders op orde te hebben. Daartoe vragen wij u dringend om 
onderstaande goed te lezen: 
 

- Er wordt door de directie met u op schoolniveau/stichtingsniveau gecommuniceerd via de 
e-mail. 

- De leerkrachten zullen via de e-mail onderwijsinhoudelijk met u communiceren  
bijvoorbeeld over de weekplanning van uw kind(eren)/bijzonderheden. 

- De leerkrachten zullen beperkt middels de Parro app communiceren.  
Tussen 10.00 en 14.00 uur is er de mogelijkheid om via email of de Parro app een gesprek te voeren 
met de leerkracht over eventuele vragen m.b.t. het werk van de leerlingen. Dit doet u met de 
leerkracht van uw kind(eren) waarvan uw kind(eren) normaal gesproken les zou krijgen. (zie schema 
onderaan deze brief voor de werkdagen en emailadressen van de leerkrachten. 

- Voor problemen bij het inloggen in MOO (digitaal platform van de leerlingen groep 3 t/m 8) 
kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) via de e-mail. 

  
En nu dan…? 
Er komt veel op u af, dat begrijpen we. 
Naast de digitale inlog in MOO willen we graag meewerken en meedenken aan de ontwikkeling van 
uw zoon/dochter.  

- Voor de groepen 1-2 hebben de leerkrachten een brief geschreven aan de kinderen met 
allerlei activiteiten die ze de komende 3 weken kunnen gaan doen. Deze brief ontvangt u 
dinsdagochtend 17 maart om 10.00 uur per mail van de leerkracht van uw kind(eren). 

- Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we een weekplanning gemaakt voor de hele week. Deze 
weekplanning ontvangt u dinsdagochtend 17 maart om 10.00 uur per mail van de leerkracht 
van uw kind(eren). Op deze weekplanning  staat wat de leerlingen dienen te maken/doen 
voor die week. Ze mogen zelf weten waarmee ze beginnen en in welke volgorde ze werken. 
Op dinsdag en donderdag zijn de momenten dat gemaakt werk ter controle naar de 
leerkracht wordt gemaild. Dit kunt u doen door een foto of een scan van het gemaakte werk 



te mailen. Op vrijdag controleert de leerkracht al het online gemaakte werk. U ontvangt op 
vrijdagmiddag ook weer de weekplanning van de nieuwe week. 

 
Beschikt u niet over de materialen die nodig zijn om het werk uit de weekplanning wat digitaal is 
toegestuurd te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld een leesboek bij de leesopdracht, dan bieden 
we u de gelegenheid om woensdagochtend 18 maart tussen 10.00 en 11.00 uur die materialen op 
school op te halen. Op dat tijdstip zijn er 2 leerkrachten aanwezig om u hierbij te helpen.  
Kunt u het werk niet printen, dan mag dat ook op een los blaadje gemaakt worden. 
 
Tenslotte  
Wij houden u steeds op de hoogte in geval van gewijzigd beleid. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw mail 
in de gaten te houden? Alvast onze dank hiervoor. 

 
Met een vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Patricia van den Broek 
RDO geregistreerde directeur van De Moespot 
 

Schema werkdagen en emailadressen van de leerkrachten 
Naam leerkracht Groep Werkdagen Emailadres  

Jolanda Verdonschot 1-2 (appel) Maandag, donderdag en vrijdag j.verdonschot@opo-r.nl  

Rineke Becks 3-5 
1-2 (appel) 

Maandag 
Dinsdag en woensdag 

r.becks@opo-r.nl  

Annemarieke Groebbé 1-2 (peren) Maandag t/m woensdag a.groebbe@opo-r.nl  

Marga Janssen 8 
1-2 (peren) 

Woensdag  
Donderdag en vrijdag 

m.janssen@opo-r.nl  

Esther Vrijhoef 3-5 Dinsdag t/m vrijdag e.vrijhoef@opo-r.nl  

Rozemarijn Jongepier 4-6 Maandag t/m vrijdag r.jongepier@opo-r.nl  

Lia van den Bosch 7 Maandag t/m woensdag l.bosch@opo-r.nl  

Pim Kleinbussink 7 Donderdag en vrijdag p.kleinbussink@opo-r.nl  

Wendy van Hemert 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag w.hemert@opo-r.nl  
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