
 
1 april 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Zoals u net ook al heeft kunnen lezen in de algemene brief vanuit OPO-R, blijven de scholen t/m 28 
april gesloten. Dit is na drie weken thuisonderwijs een behoorlijke uitbreiding van vier weken.  
De verlenging van de schoolsluiting betekent dat we nu meer gaan insteken op de inhouden van het 
laatste deel van het jaar met de lesstof die daarbij hoort. Ook instructies horen daarbij. Middels 
Microsoft Teams, waar we sinds vorige week met groep 3 t/m 8 mee gestart zijn, zullen er 
instructiefilmpjes gedeeld worden. Voor rekenen en spelling gaan we vanaf maandag ook starten 
met het gebruik van Gynzy kids hiervoor. Op die manier kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op 
een geschikt moment hun instructies bekijken en daarna de behandelde stof verwerken.  
 

Schoolwerk 
Net zoals voorgaande weken wordt de weektaak gehandhaafd. Deze heeft wel wat aanpassingen 
gekregen vanwege de aanpassingen in lesstof en momenten per week. De weektaak ontvangt u op 
vrijdagmiddag van de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Doordat we vanaf maandag meer gaan insteken op de lesstof van het laatste deel van het schooljaar, 
hebben de leerlingen voor taal de materialen van school nodig. Voor rekenen, spelling en begrijpend 
lezen is dit niet nodig, omdat dit digitaal aangeboden en verwerkt wordt. 
 

Daarom vragen wij aan u, als ouder(s)/ verzorger(s) van leerling(en) uit groep 3 t/m 8 om op 

vrijdag 3 april tussen 10.00 en 12.00 uur de materialen voor uw kind(eren) op te komen.  

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zorgen dat er een pakketje voor elke leerling klaar ligt met de 
benodigde materialen. Dit verschilt per groep.  
 
Het verzoek is om met zo min mogelijk mensen te komen en niet te blijven staan en/of kletsen op het 
schoolplein nadat u de pakketjes heeft opgehaald, zodat we de gevraagde afstand van 1,5 meter 
kunnen bewaken voor ieders veiligheid.  

Het is niet de bedoeling om de school binnen te gaan. U kunt het pakketje bij de buitendeur 
van het klaslokaal van uw zoon en/of dochter ophalen.  

Voor groep 4-6 en groep 8 is dit niet mogelijk, omdat hun buitendeuren niet op het schoolplein 
uitkomen. Om die reden kunnen die terecht bij de kleuterlokalen.  
De appelgroep (het 1ste kleuterlokaal) is voor groep 4-6 en de perengroep (het 2de kleuterlokaal) is 
voor groep 8. 
 

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit groep 1-2 hoeven niet naar school toe te komen 

voor materialen. Zij ontvangen net zoals voorgaande weken elke dag een filmpje met een opdracht. 
Dit kan middels een verhaal of liedje zijn. 
 

Vergeet u ook niet om een tas mee te nemen, zodat u de materialen netjes en makkelijk kunt 

vervoeren?! Alvast onze dank hiervoor. 
 
We horen van veel trotse ouders terug dat hun kinderen na een korte periode nu wel gewend zijn 
aan het thuiswerken. Dat het wel even wat geregel was om een goed ritme me te vinden, maar dat 
dit goed lukt nu. Ook vinden we het erg fijn om de leerlingen via Teams Microsoft te spreken en zien, 
want is en blijft rare situatie zo voor iedereen. 
 



Ziek zijn 

In het geval een leerling ziek is en daardoor het schoolwerk niet kan maken, is het vanaf maandag 

aanstaande verplicht om de ziekmelding te doen via een email richting de leerkracht van uw 

kind(eren). De ziekmelding wordt dan in ons administratiesysteem gezet. 

Noodopvang 
Zoals ook al vermeld in de brief vanuit OPO-R is er een mogelijkheid waarin scholen noodopvang 
verzorgen. Voor de duidelijkheid: dit is echt alleen voor noodsituaties bedoeld!  
Ouders in de vitale beroepen kunnen in uitzonderlijke omstandigheden van de noodopvang gebruik  
maken. Daarnaast kunnen ouders benaderd worden door de reeds betrokken hulpinstanties indien 
zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Altijd wordt er eerst gekeken of er alles aan is gedaan om 
de opvang voor het kind te regelen in de thuissituatie. Altijd loopt een aanvraag hiervoor via de 
directie in combinatie met de intern begeleider (IB-er). 
 
De noodopvang brengt met zich mee dat onze leerkrachten die deze opvang moeten bieden zich in 
een kwetsbare positie moeten plaatsen. Het advies ‘blijf thuis’ kunnen zij dan niet opvolgen. Tevens 
hebben onze leerkrachten ook veelal zelf kinderen thuis die dan ook weer opvang nodig hebben. 
Voor hen geldt ook dat zij, als er thuis iemand ziek is, deze opvang niet mogen bieden. Ook mogen 
leerkrachten die tot de risicogroep behoren deze opvang bij ons op school niet verzorgen.  
Verder wordt het lastiger om het thuisonderwijs vorm te geven en beschikbaar te zijn tussen 10.00 
en 14.00 uur voor vragen en/of eventuele extra instructie voor groepjes leerlingen als we veel 
leerlingen moeten opvangen. 
 
Op dit moment werken er veel ouders thuis. Thuiswerken met (kleine) kinderen is niet praktisch. 
Echter betekent dit wel dat een kind in zijn eigen omgeving maximale veiligheid heeft (ook t.a.v. het 
besmettingsgevaar) met een ouder in de buurt in de vertrouwde omgeving.  
Het handig plannen op een dag van de leer- en speeltijd is een manier om je als ouder hierin te 
ontlasten. Er is extra druk, van alle kanten en die beleeft iedereen. Daar moeten we allemaal mee 
handelen op de beste manier mogelijk.  
 
Lente 
Hoewel het advies ‘blijf thuis’ is, is er in onze groene Betuwe nu een bijzonder mooie tijd 
aangebroken met de bloesem in de boomgaarden. Voor de kinderen fijn om ook te zien dat 
Nederland misschien even stilstaat, maar de seizoenen gewoon doorgaan.  
Samen de geniet-momenten pakken in huis, in de achtertuin, bij de klussen rond het huis, het 
wellicht extra verwennen van de kinderen, zelf een gymles bedenken, proefjes doen en iets voor een 
ander maken/regelen. Het zijn allemaal manieren om ook in deze moeilijke tijd de kinderen te laten 
genieten ondanks de beperkingen. 
 
Wij hopen iedereen, wanneer dan ook, uiteindelijk gezond terug te zien op school en kijken hier nu al 
naar uit. 
 
Zorg goed voor elkaar in deze bijzondere tijd. 
 
Met een vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Patricia van den Broek 
RDO geregistreerde directeur van De Moespot 
 

  


