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Belangrijke data:
donderdag 2 april
vrijdag
10 april
zondag
11 t/m maandag 12 april
dinsdag
14 april
dinsdag
14 april
donderdag 23 april
donderdag 23 april
maandag 27 april
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei

uitgifte Info nummer 14
Goede vrijdag
Pasen
studiemiddag
leerlingen ’s middags vrijdag
uitgifte Info nummer 15
oud papier
Koningsdag
meivakantie

groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
team
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
En toen was het stil op school
De klaslokalen zijn leeg. Alle leerlingen zijn
thuis. Het onderwijs staat op zijn kop. Onze
leerkrachten zijn aan
de slag om
thuisonderwijs
mogelijk te maken.
Dinsdag hebben alle
leerlingen een
huiswerkpakket
opgehaald. Alle
leerlingen zijn thuis al
enthousiast aan de
slag gegaan. De
komende weken
krijgen de leerlingen elke week een huiswerkpakket mee naar huis. Op deze manier hopen we dat de
leerlingen geen leerachterstand oplopen.

Huiswerk
De leerlingen krijgen elke week huiswerk mee. Elke dag zijn er leerkrachten beschikbaar om antwoorden te
geven op vragen over het huiswerk. Maandag 23 maart kan het nieuwe huiswerk opgehaald worden. Om
alles goed te laten verlopen willen graag de volgende zaken onder de aandacht brengen.



Maandag 23 maart kunnen de ouders het huiswerk ophalen. Graag een tasje meenemen. Het huiswerk
ligt klaar op het tafeltje van de leerling.
Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kan het werk opgehaald worden.











Er is geen leerkracht aanwezig in het lokaal.
De leerlingen krijgen voor rekenen, lezen, schrijven en taal huiswerk mee, we verwachten dat het
huiswerk gemaakt wordt.
De kinderen vanaf groep 4 hebben een Chromebook mee naar huis gekregen, we gaan er vanuit dat
iedereen hier voorzichtig mee om gaat.
In de onderbouw wordt het werk door de ouder nagekeken, heeft u hier vragen over, stel ze aan juf
Jeannet. In de bovenbouw kan er een foto gemaakt worden van het dictee en via de mail of WhatsApp
doorgestuurd worden, dan kijkt de juf het na.
De leerlingen krijgen een weektaak mee. Op deze taak staat beschreven welke opdrachten de leerling
elke dag moet maken. Op maandag 30 maart krijgen de leerlingen een nieuwe
weektaak.
We zouden het fijn vinden dat de ouder elke week even een berichtje stuurt over
het huiswerk. We kunnen dan eventueel de hoeveelheid aanpassen.
We nemen wekelijks telefonisch contact op met de kinderen hoe het gaat.

We begrijpen dat er een extra belasting bij is gekomen voor ouders, nu de kinderen vanuit huis moeten
werken. We doen er alles aan om te zorgen dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, maar dit
lukt niet in alle gevallen.
Hierbij een overzicht op welke dagen de leerkrachten beschikbaar zijn van 09.00-12.00:
Maandag: juf Jeannet en juf Elleke
Dinsdag: juf Margriet (margriet.planting@fiers.nu)
Woensdag: juf Jeannet en juf Elleke
Donderdag: juf Jeannet en juf Elleke
Vrijdag: juf Esther (esther.bakker@fiers.nu)
.

