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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de school inmiddels zo’n drie weken dicht. Het onderwijs is sinds 16                  

maart helemaal anders ingericht. Er komen allerlei uitdagingen op u af. Thuiswerkende kinderen, uw              

werkgever vraagt bijzondere inzet van u, uw bedrijf heeft misschien geen inkomsten meer of wellicht               

heeft u zorgen om een ziek familielid. 

Daarnaast ontvangt u mails en weektaken met opdrachten vanuit school voor uw kind(eren) en hebben               

bijna alle kinderen dagelijks contactmomenten met de leerkracht. Hopelijk heeft u uw draai inmiddels              

gevonden in het begeleiden van het thuisonderwijs.  

Ook van de leerkrachten wordt veel gevraagd, maar ze maken met veel passie en betrokkenheid het                

onderwijs op afstand mogelijk. 

Voor uw kind is het in ieder geval allemaal anders, net als voor u. De maatregelen ingesteld door de                   

overheid en het RIVM ontregelen het dagelijkse ritme van de kinderen. Ze horen wat er gebeurt in de                  

wereld, voelen spanning en onzekerheid. Ze mogen niet meer bij opa en oma op bezoek, niet bij                 

vriendjes spelen en kinderfeestjes gaan plotseling niet door. Contact met familie gaat alleen met              

(video)bellen. De dagelijkse structuur is anders, ze gaan niet ‘gewoon’ naar school en thuis moet ook nog                 

eens de aandacht gedeeld worden met het werk van vader en/of moeder. Kinderen kunnen tegendraads               

gedrag gaan vertonen. Dat is te verwachten onder deze omstandigheden. 

U bent nog steeds ouder en niet ineens een perfecte ‘juf of meester’. Dat hoeft ook niet. Waar kinderen                   

nu veel behoefte aan hebben is om zich veilig en vertrouwd te voelen.  

Het is wellicht lastig, maar probeert u zich geen zorgen te maken over een eventuele achterstand in de                  

leerontwikkeling van uw kind. Thuis doet u wat u kunt en dat doen wij op afstand ook. Wanneer de                   

kinderen weer terug zijn op school komen we tegemoet aan dat wat ze dan nodig hebben. Landelijk                 

wordt hier ook over nagedacht en waarschijnlijk zullen er vanuit de regering richtlijnen komen die wij als                 

school zullen naleven. Het is te vroeg om daar nu al concreet uitspraken over te kunnen doen, zeker                  

omdat wij nu niet weten hoelang deze situatie nog zal duren. Dit geldt ook voor eventuele besluiten over                  

verlengen of versnellen van uw kind(eren). Wanneer wij weer op school zijn, gaan we dit allemaal goed                 

bekijken. 

Wij willen u als laatste het volgende meegeven: de gezondheid en het welbevinden van uw kind(eren) is                 

zeer belangrijk, zeker in deze weken. Hoe ze zich nu voelen zal ze lang bijblijven. Onze leerkrachten                 

zullen het contact met de kinderen blijven houden en opdrachten voor thuis blijven aanbieden. Dat helpt                

ze bij de bekende structuur van de dag. Als het u allemaal lukt is het fijn. En als alles niet helemaal                     

verloopt zoals wij dat vragen, is dat niet erg. Laat het ons gerust weten als u tegen zaken aanloopt, dan                    

denken wij graag met u mee. 

Kijk regelmatig even om naar de ander en zorg goed voor elkaar. 

We wensen u allemaal een welverdiend weekend, met vriendelijke groeten, namens het team, 

Gerbert Boor en Mariët Korteweg 

P.s. Soms is er even een meester of een juf op school en zo’n boodschap is dan wel héél leuk om te                      

lezen! Wij missen jullie ook! 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 



 

 
 
OnderWijS op afstand 
Nieuw uitgiftemoment materialen. Afgelopen woensdag heeft u bericht gehad via het Ouderportaal            

over het uitgiftemoment op maandag 6 april. Wilt u deze informatie nauwkeurig doorlezen, zodat we               

met elkaar kunnen zorgen voor veilige en goede uitgifte. De informatie staat ook op de website van de                  

school.  

 
OnderWijS op afstand 
Telefonisch contact met de leerkracht. Komende week, vanaf maandag 6 april, gaan de leerkrachten              

van alle groepen telefonisch contact zoeken met u als ouder. Er is elke dag contact met de kinderen,                  

maar wij vinden het ook belangrijk om van u te horen hoe u alles ervaart. Heeft u meerdere kinderen op                    

school dan wordt u gebeld door alle leerkrachten waar uw kinderen mee te maken hebben. Goed om te                  

weten is dat de meeste leerkrachten zullen bellen met een anoniem nummer. 

 
OnderWijS op afstand 
Nakijken van schoolwerk. Het nakijken van het schoolwerk is tijdens het onderwijs op afstand              

natuurlijk een bijzondere aangelegenheid. Desalniettemin is het essentieel voor het volgen van de             

ontwikkeling van de kinderen. Af en toe zal uw hulp worden gevraagd bij het nakijken van het gemaakte                  

werk, maar veelal doen de leerkrachten het samen met de kinderen tijdens een contactmoment of               

worden er nakijkformulieren verstrekt. Ook werken we met een aantal digitale methoden die             

automatisch voor ons nakijken. Wanneer we een beroep op u doen, krijgt u dit van de leerkracht te                  

horen. 

 
OnderWijS op afstand 
Gebruik chat- en videobelfunctie. Tijdens het onderwijs op afstand maken we veelvuldig gebruik van              

de chat- en videobelfunctie van Google Hangout. Uit reacties van zowel kinderen als ouders maken we                

op, dat dit heel goed werkt. We merken dat ook de kinderen onderling deze functies gaan gebruiken.                 

Tijdens een contactmoment op vrijdag 3 april bespreekt de leerkracht met de kinderen vanaf groep 4                

waarvoor de functies bedoeld zijn en waarom er afspraken over gemaakt worden. We willen u als ouders                 

vragen hierbij mee te kijken. 

Hiieronder vindt u de afspraken die met de kinderen gemaakt zijn: 

- De chatfunctie en het videobellen van Hangout zijn bedoeld om onder schooltijd (08.30 u - 14.45                

u) te kunnen overleggen over schoolse zaken. Zowel de leerkrachten als de kinderen kunnen              

deze functies gebruiken. 

- Tijdens de contactmomenten (tussen 09.00 u - 10.00 u en tussen 13.00 u - 14.00 u) wordt er                  

door de kinderen onderling niet gechat en/of gevideobeld, maar wordt de functie enkel voor              

contact met de leerkracht gebruikt. 

- Na schooltijd kunnen de chat- en videobelfunctie door de kinderen ook gebruikt worden voor              

contact dat niet over het schoolwerk gaat. Dit geldt ook voor de pauzetijden (tussen 10.00 u -                 

10.30 u en tussen 12.00 u en 12.30 u). 

- Er wordt alleen gechat en gevideobeld met kinderen van onze eigen school. 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
 

https://www.cbswilhelmina.nl/pagina/431827/Actuele-informatie-vanwege-Coronacrisis


OnderWijS op afstand 
Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag wordt er geen onderwijs op afstand gegeven. De kinderen (en u als                 

ouders dus ook) zijn vrij. 

 
OnderWijS op afstand 
Pasen. Ondanks het onderwijs op afstand willen we toch stilstaan bij Pasen. Normaal gesproken is er in                 

de Goede Week, de week voor Pasen, elke dag een dagopening in het Amfi. De kinderen horen dan de                   

verhalen die voorafgaan aan de kruisiging en opstanding van Jezus. Goede Vrijdag staat normaal              

gesproken, op school, in het teken van Pasen, we houden de Paasviering met de hele school in het Amfi                   

en hebben een Paasmaaltijd in heterogene groepen. Dit kan nu allemaal niet, maar we willen met de                 

kinderen wel aandacht aan Pasen besteden. Groep 1/2a doet dit om 10.00 uur en groep 2b/3 om 10.30                  

uur. De groepen 4 t/m 8 doen dit tijdens hun contactmoment van 13.00 uur. 

Graag uw aandacht hier ook thuis voor. Tijdens de Paasviering is het prettig als het in de rest van het                    

huis ook rustig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
 


