
Amerongen, 14 december 2020 
Onderwerp: Onderwijs tijdens de lockdown 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
U heeft waarschijnlijk ook naar de toespraak van premier Rutte gekeken. Vanaf a.s.             
woensdag 16 december sluiten wij onze deuren. Het onderwijs op school wordt verplaatst             
naar thuis. Morgen, dinsdag 15 december, krijgt uw kind alle materialen mee naar huis om               
woensdag 16 december te kunnen starten met het Onderwijs op Afstand (OoA). 
 
In deze brief vindt u de informatie voor deze week. In de vakantie ontvangt u informatie voor                 
de tijd daarna. 
 
Dinsdag 15 december 

- Alle kinderen zijn gewoon de hele dag op school en ze hebben een goede stevige               
tas bij zich! 

- Aan het einde van de schooltijd krijgen zij al hun materialen mee naar huis. Groep 4                
t/m 8 ook een chromebook met oplader.  

- Er is geen gym en de kinderen gaan niet naar de bibliotheek. 
- Voor 17.00 uur ontvangt u of uw kind van de groepsleerkracht de digitale weektaak              

en handleiding voor het inloggen. 
 
Woensdag 16 december 

- Onderwijs op Afstand: alle kinderen blijven thuis en maken hun schoolwerk. 
- Groep 4 t/m 8 videobellen om 09.00 uur en 13.00 uur. 
- Groep 3 videobellen om 10.00 uur (graag eigen device of de device van oudere              

broer/zus gebruiken; geeft dit problemen meld dit bij de groepsleerkracht). 
- Groep 1/2 geen videobellen. 
- ‘s Avonds: de kerstviering van de Wilhelminaschool vervalt. 

 
Donderdag 17 december 

- Zie woensdag 16 december. 
- ‘s Avonds: de kerstvieringen van De Regenboog vervallen. 

 
Vrijdag 18 december 

- Wilhelminaschool: groep 3 t/m 8 om 10.00 uur kerstviering via videobellen; groep 1-2             
informatie volgt. 

- De Regenboog: groep 4 t/m 8 om 10.00 uur kerstviering via videobellen; groep 1-3              
informatie volgt. 

- Alle kinderen zijn na de kerstviering vrij. 
 
Kinderopvang - ouders met vitaal beroep 
Op dit moment hebben wij hier nog geen informatie over. Morgen overleggen we met de               
lokale kinderopvangorganisaties. Zodra wij duidelijkheid hebben wordt u geïnformeerd.  
 
Tot slot 
Voor u als ouders wederom een uitdaging en een stevige periode. Veel succes en mochten               
er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of met de              
schoolcoördinator. 



 
Met vriendelijke groeten, 
namens beide teams, 
Mariët Korteweg (schoolcoördinator Wilhelminaschool) 
Bart Scheffer (schoolcoördinator De Regenboog) 
Gerbert Boor (directeur-bestuurder) 
 


