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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Na het bericht van afgelopen zondag, dat de scholen in Nederland gesloten worden, is er 
veel gebeurd deze week. We hebben geprobeerd u zo snel mogelijk duidelijke informatie te 
geven.  
Maandag zijn we als team hard aan de slag gegaan om het huiswerk voor de kinderen zo 
goed mogelijk te organiseren. Een flinke klus, maar op het eind van de dag was dit voor elke 
groep gelukt. Trots op het team! 
Van belang is nu, dat de kinderen het huiswerk elke dag zo goed mogelijk maken.  
Hierin spelen de ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol.  
We begrijpen maar al te goed dat dit voor een ieder lang niet altijd gemakkelijk is. Het zijn 
bijzondere omstandigheden waar niemand om heeft gevraagd, maar waar we wel zo goed 
mogelijk mee om moeten gaan. We hebben elkaar hierbij nodig!! 
 
Belangrijk is om een bepaald dagritme te hebben voor de kinderen. Op afstand zijn de 
leerkrachten dagelijks bereikbaar om te helpen en te sturen. We merken dat daar veel 
gebruik van wordt gemaakt! We missen de kinderen en u daardoor iets minder…. 
We zien wel dat ieder goed bezig is! Hieronder enkele foto’s. 
 
Sara aan het huiswerk       Dani voor zijn dagschema  

       
                                                                                                          Tessa en Ruben even ontspannen 
Niels en Wendy 
klussen                                                  Tiele aan het bouwen                                     Mark in de bloemkool 

                                     



Julia aan het werk met de letter d        Ties aan het werk             Justin aan het rekenen   Sterre is in het                              

                                                             met m2 en palen zetten                                           Paasboekje aan het werk 

                  
 
 

Tot slot nog enkele stukjes van kinderen uit groep 8: 
 
Hoi, 
Het gaat goed met mij. ’s Ochtends maak ik altijd huiswerk en na het huiswerk ga ik met 
Wesley spelen. Gamen of ik ga op mijn telefoon. Mijn moeder is een heel strenge juf.  
Thuis doe ik ook klusjes. 
Ik vind het jammer dat we thuis moeten zitten, want op de duur is het wel saai. 
En ik vind het ook erg dat heel veel mensen overlijden aan het corona virus. 
Ik hoop dat het virus snel voorbij gaat en dat het gewoon weer normaal is. 
Groetjes, 
Joppe. 
 
Hallo juf Natascha en juf Marja, 
Nou wat een gedoe zeg dat we niet naar school kunnen. Zondagavond dacht ik dat ik me zou 
gaan vervelen, maar dat valt reuze mee. Ik probeer ’s morgens eerst mijn huiswerk te maken 
en ’s middags ga ik vaak spelen of help ik mijn moeder met allerlei klusjes, zoals bijvoorbeeld 
de hond uitlaten. Ik vind het wel fijn dat ik zo mijn eigen tijd in kan vullen. 
 
Gisteren was ik jarig. Dit was ook wel een bijzondere dag. Eigenlijk zou ik mijn kinderfeestje 
vieren en wilde ik trakteren op school. Dat ga ik maar doen als alles weer normaal is. Via de 
groep 8 app houden we nog contact met elkaar. Dit is leuk en zo kunnen we nog eens 
overleggen over het huiswerk. Hoe is het met jullie? 
 
Groetjes Dani. 
 
 
Ik wens u allen veel sterkte en alle goeds toe! 
 
Hartelijke groet,  
namens het team. 
Jacco Onderdijk. 


