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Beste ouders, verzorgers, 
 
Via deze informatiebrief willen wij u nader informeren over hoe wij het thuisonderwijs op 
afstand vorm zullen gaan geven. Jammer dat het weer zo moet natuurlijk, maar samen met u 
en de kinderen hopen we dit weer zo goed mogelijk uit te voeren! 
 
Vanaf gisteren zijn we begonnen met de PrimasKerstLeesDagen. Alle kinderen hebben 
hiervoor de boeken/formulieren afgelopen dinsdag al mee naar huis gekregen.  
Deze 4 dagen(16 t/m 18 dec. en 4 jan.) staan in het teken van lezen! 
Vanaf dinsdag 5 jan. starten de (online) lessen. 
 
Voor de kinderen uit groep 1/2 zijn al diverse materialen met de kinderen meegegaan.  
M.b.t. de overige materialen informeren de leerkrachten u nader. Er wordt ook weer gebruik 
gemaakt van filmpjes en met elke leerling is er 1 keer per week een contactmoment via 
beeldbellen. 
 
Voor de kinderen van groep 3/4 is eveneens al materiaal mee naar huis gegaan. Voor 
verdere inwisselmomenten nemen de leerkrachten contact met u op. 
De kinderen krijgen elke dag instructie van de leerkrachten via filmpjes of via Teams. 
In groep 4 wordt ook gebruik gemaakt van Snappet. Dat maakt het voor het onderwijs op 
afstand al een stuk gemakkelijker. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken allemaal gebruik van Snappet. Op deze manier kunnen 
de leerkrachten de vorderingen van de kinderen goed volgen. Ook in deze groepen wordt 
gebruik gemaakt van instructiefilmpjes en er zijn elke dag online instructiemomenten met de 
leerkrachten. De instructiemomenten worden voornl. op de ochtenden georganiseerd.  
Zij informeren u hierover nader. 
 
Belangrijk voor de kinderen is dat zij in een vast dagritme komen, zoveel mogelijk als de 
dagen waarop ze naar school gaan.  
Wanneer u vragen heeft aan de leerkrachten dan kunt u deze stellen via de bekende 
mailadressen. Zij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugmailen of bellen. 
 
Diverse kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben een Chromebook mee naar huis gekregen om op 
te kunnen werken. Ouders krijgen hiervoor een bruikleenovereenkomst. Het is natuurlijk de 
bedoeling dat de kinderen hier voorzichtig mee omgaan!  
Heeft u een tekort aan computers/laptops dan kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken. 
U kunt dit via de mail naar mij aangeven. 
 
 
 



Voor de ouders die werken in een vitaal beroep en de opvang echt niet anders kunnen 
oplossen, zijn de kinderen welkom in de noodopvang. Geef dit tijdig aan! 
In de noodopvang wordt de ochtend veelal gebruikt voor het maken van het huiswerk. De 
materialen daarvoor moeten de kinderen zelf meenemen. 
Maak hierbij gebruik van 2 tassen. Een voor eten en drinken en de andere voor de 
materialen. 
De uren buitenom de schooltijden worden verzorgd door De Maneblussertjes. Wanneer u 
hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u contact met hen opnemen.  
 
Mede namens het team van De Wegwijzer wens ik u veel gezondheid toe, fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2021!! 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 

 


