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Coronamaatregelen met maand verlengd 
 
Dinsdag jl. heeft het kabinet besloten om de scholen t/m de meivakantie dicht te houden. Dat 
betekent dat alle regels hetzelfde blijven, zoals ze nu ook zijn.  
De kinderopvang blijft met dezelfde afspraken open met een onderbouw- en bovenbouwgroepje. 
Het thuisonderwijs wordt doorontwikkeld. Het heeft veel flexibiliteit gekost om de lessen in de klas 
om te zetten naar digitale lessen. Zo gaan we met minder communicatiekanalen communiceren met 
de ouders en kinderen. Het ouderportaal werkt onvoldoende en daardoor zal er weer meer gemaild 
worden. Steeds meer groepsleerkrachten zullen via Google Meet met de kinderen communiceren.  
De leerkrachten geven zelf aan of bepaalde leerstof getoetst wordt. De groepen 3 t/m 5 toetsen niet. 

 
 

Evenementen, zoals sportdag, schoolkamp, e.d. 
 
De spelletjes- en sportdag voor alle groepen en het schoolkamp groep 8 gaan niet door. Wanneer 
t.z.t. de kinderen weer naar school gaan zorgen we voor een alternatief programma.  

 

 
De leerkrachten van de groepen 5 maken de weektaken. 

APRIL  

Vrijdag 10 april Goede vrijdag. Geen thuisonderwijs 

Maandag 13 april 2e paasdag. Geen thuisonderwijs 

Dinsdag 14 april Studiedag. Geen thuisonderwijs 

Maandag 27 april t/m 8 mei Meivakantie 

Maandag 11 mei Weer naar school? 

Dinsdag 12 mei MR vergadering. Aanvang 20.00 uur 

Woensdag 20 mei Studiedag. Alle kinderen vrij 

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij 



De fantastische ouders 

 
Door het goed organiseren van het thuisonderwijs krijgen de leerkrachten vele complimenten en 
daar zijn we heel blij mee. Wij doen het graag goed in deze moeilijke tijd. 
Maar ….....jullie als ouders die naast het eigen werk ook de kinderen moeten begeleiden, nogmaals 
de leerstof uit gaan leggen en er voor zorgen dat “de gang” erin blijft, verdienen een dikke duim van 
het team. De leerkrachten zijn erg tevreden over de inzet van de kinderen. De resultaten zijn goed. 
Chapeau!!!! 

 
 
Nieuws van onze mediacoach 
 
Deze week hebben de mediacoaches van de bibliotheek Eindhoven 2 leuke tips voor jullie: 
  

Gemiddeld leren kinderen 2 à 3 nieuwe woorden per dag. Met BereslimmeBoeken 
leren kinderen in een half uur tijd maar liefst 5 à 6 nieuwe woorden. Als u de digitale 
prentenboeken en leerzame spelletjes van Bereslim wilt gebruiken voor thuis kunt u 
de volgende inloggegevens gebruiken: 
Ga naar: https://next.bereslim.nl/bieb/login 

                          Voor kinderen van 3 – 7 jaar. 
                          Gebruikersnaam:bereslim100943 
                          Wachtwoord: Bieb2020 
  
 

Het beluisteren van kinderpodcasts is leerzaam en daagt kinderen uit op het gebied 
van luistervaardigheid en voorstellingsvermogen. Kinderen trainen hun concentratie 
en leren informatie te verwerken door alleen te luisteren. Ze duiken even helemaal 

weg in een luisterboek, verhaal, of gesprek alsof ze er echt bij zijn. 
Ga naar:  https://kinderpodcasts.nl 
Voor kinderen van 3 – 14 jaar. 
   
  
Op onze website staan nog veel meer tips en ideeën voor alle leeftijden. Voor leerkrachten, kinderen 
én hun ouders om direct thuis aan de slag te gaan. Kijk voor wekelijks nieuwe aanvullingen 
op https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers-jeugd.html 
  

 
Nieuws van Lumens 
 
Beste ouders/verzorgers , 
 
Een erg vervelende situatie, maar we hopen dat door deze protocollen het virus zich minder snel 
verspreid en uiteindelijk onder controle is. Samen kunnen we dit. 
 
Wij blijven telefonisch bereikbaar voor al uw opvoed/taal vragen. 
 
Heb vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke 
leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media.  
Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.  
 

https://next.bereslim.nl/bieb/login
https://kinderpodcasts.nl/
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers-jeugd.html


Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en 
is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.  
Wil je wat tips of uitgebreider stil staan bij dit onderwerp? Naast deze praktische tips kunt je 
natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  
Tot ziens, 
 
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
 
 
 
* Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t het Corona virus. 
wij leggen hierdoor geen huisbezoeken af tot de meivakantie. 
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