
 
 
 
 

Waardering 
Allereerst onze waardering aan u als ouders/verzorgers. Het is een hele opgave voor u om nu dagelijks uw                  
kind/kinderen te begeleiden bij het huiswerk. Dank voor uw inzet! 
 
Tegelijkertijd vragen wij ook om uw begrip voor het feit dat leerkrachten niet 24 uur per dag bezig kunnen zijn                    
met het begeleiden van de leerlingen op afstand. U begrijpt dat de leerkrachten die parttime werken, hun                 
dagen nu anders verdelen. Het is handig voor ons om iedere dag een deel van de dag met het schoolwerk en                     
het begeleiden van kinderen bezig te zijn. En niet alleen op onze werkdagen onder schooltijden. Per groep is                  
1 leerkracht verantwoordelijk gesteld en deze zal in principe iedere morgen tot 12 uur (voor de bovenbouw                 
met name) bijhouden wat de leerlingen al gedaan hebben en hen begeleiden waar nodig. 
 
U of uw kind kan de leerkracht natuurlijk wel op een ander tijdstip mailen maar dan zal de leerkracht                   
waarschijnlijk niet meteen of niet snel kunnen reageren. We rekenen op uw begrip hiervoor en wilt u dit ook                   
met uw kind(eren) bespreken? 
 
Leerlingenzorg 
Deze tijd is voor ons allemaal een uitdaging! Ouders in een rol van leerkracht en ondertussen ook nog het                   
eigen werk. Op school ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, ook daarin gaat alles zoveel mogelijk                
door. 
 
Hoe daarmee om te gaan deze weken? De leerkracht is het eerste aanspreekpunt en contact. Heeft u zorgen                  
over uw kind, dan kunt u deze als eerste met hen delen. Mocht er meer nodig zijn dan hoor ik dat via de                       
collega’s, want ook wij houden onderling contact. U mag mij bij zorgen natuurlijk ook benaderen. Ik kan met u                   
meedenken als u bijv. vragen hebt over de ontwikkeling, gedrag of ondersteunen in het thuisonderwijs. Mailen                
mag altijd: angelina.manintveld@schakelvinkeveen.nl. 
 
Graag noem ik nog een keer het Webinar wat as zondag 29 maart te zien is over thuisonderwijs, door Tischa                    
Neven. Van harte aanbevolen! Het Webinar is ook op een later moment nog terug te kijken, hiervoor moet u                   
zich wel aanmelden.  
 
https://groot-en-klein.webinargeek.com/met-de-kinderen-thuis-samen-de-nieuwe-situatie-door-4  
 
Schoolgebouw gesloten 
Nog een herinnering: om veiligheidsredenen en om verspreiding van het virus te voorkomen, is het               
schoolgebouw dicht. De kinderen van groep 8 zullen ook niet meer op school komen, ook niet in kleine                  
groepjes. 
 
Aan de ouders die kinderen naar de opvang-klas brengen, wordt gevraagd om bij binnenkomst en verlaten                
van de school eerst de handen goed te wassen. De leerkrachten zullen ook niet meer in grote aantallen                  
tegelijk aanwezig zijn. 
 
Het ophalen van lesmateriaal ‘mag’, maar in overleg met meester Marius-Jan. Tijdens de schooltijden (immers               
de opvang-klas heeft gewoon les), is het schoolplein niet toegankelijk voor andere kinderen. 
 
Nu ruim een week afstandsonderwijs: wat zijn de ervaringen? 
Intussen zijn we ruim anderhalve week bezig met het afstandsonderwijs. Voor de leerkrachten was dit een                
heel nieuwe manier van onderwijs geven en hebben we daar als team grote slagen in gemaakt.  
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De leerkrachten hebben zich enorm ingezet om te zorgen dat er overzichtelijke dagprogramma’s voor de               
kinderen gemaakt zijn en gezorgd dat de kinderen hun werk kunnen doen. We zijn er trots op hoe dat tot op                     
heden gelukt is.  
 
Natuurlijk heeft elk nieuw proces te maken met kinderziektes, zoals we dat noemen. Het kan zijn dat het lastig                   
was om bij het materiaal te komen en voor de kinderen lastig om zichzelf aan te sturen. Dat geeft niet en                     
doordat we er nu al wat langer mee bezig zijn, kunnen we ook van deze ervaringen leren. De leerkrachten                   
vinden het prettig werken op deze manier en we hopen dat uw kind dat ook vindt.  
 
Natuurlijk is de juf niet lijfelijk aanwezig en is het zo dat de kinderen niet even hun vinger op kunnen steken en                      
de juf naar hen toekomt maar we merken dat de meeste kinderen ons weten te vinden als ze een hulpvraag                    
hebben. Daar zijn we blij mee! 
 
Chatregels 
Nogmaal hieronder de chatregels die we voor alle kinderen hanteren op de chat. We weten dat er kinderen                  
zijn die zich hieraan houden maar ook dat er kinderen zijn die zich (nog steeds) niet aan deze regels houden.                    
We vinden het leuk om de mogelijkheid tot chatten te behouden maar als kinderen zich (blijven) misdragen,                 
komt er misschien een moment dat we dit niet meer kunnen toestaan. Dat zou ontzettend jammer zijn want                  
het chatten heeft ook een toegevoegde waarde. We vragen u nogmaals of u ook bij de controle hiervan                  
betrokken wil blijven. Dank alvast. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ondersteuning en uitdaging 
Met ingang van volgende week zullen we ook de plusklas op afstand opstarten. Kinderen die in de plusklas                  
zitten, zullen via hun eigen juf of juf Mandy opdrachten krijgen zodat ze thuis ook hiermee bezig kunnen zijn. 
 
Voor de kinderen die niet in de plusklas zitten maar toch extra werk nodig hebben, zoeken de leerkrachten                  
naar mogelijkheden. We denken ook na over hoe we kinderen die dat nu nodig hebben, extra ondersteuning                 
kunnen bieden. We hopen dat uw kind ons inlicht als er extra ondersteuning gewenst is en dat geldt ook voor                    
u.  
 
We kunnen helaas niet zien hoe uw kind zijn of haar werk doet en ook niet hoeveel moeite het misschien kost                     
om dit voor elkaar te krijgen. En omdat de kinderen zich moeten houden aan onze dagprogramma’s is het                  
goed om te weten als daar hobbels genomen moeten worden. Keep in touch dus! 
 
Enquête over thuisonderwijs 
Hierbij nogmaals de link naar de enquête over het thuisonderwijs omdat nog niet alle ouders gereageerd                
hebben. Zou u de een enquête in willen vullen over het afstandsonderwijs dat we nu vormgeven? We roepen                  
u op om deze enquête in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van uw ervaringen met het thuisonderwijs.                    
Wilt u deze enquête uiterlijk aanstaande vrijdag invullen? Als team zullen wij de enquêteresultaten begin               
volgende week analyseren en u daarover informeren. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfeqdhuOqjMCZIrH6yYT0H6pIANUp1DoHon7MKMx6yF6sEw/
viewform?usp=sf_link  
 
Na 6 april 
Aanstaande dinsdag 31 maart neemt het kabinet een besluit over het wel/niet dichthouden van de scholen na                 
6 april a.s. Zodra wij het besluit weten, zullen wij u hierover berichten. Als de periode verlengd wordt en alle                    
kinderen digitaal onderwijs zullen krijgen, is het ook nodig dat er voldoende chromebooks aanwezig zijn in de                 
gezinnen. We zullen dan extra chromebooks uitlenen zodat alle kinderen thuis digitaal onderwijs kunnen              
volgen. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfeqdhuOqjMCZIrH6yYT0H6pIANUp1DoHon7MKMx6yF6sEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfeqdhuOqjMCZIrH6yYT0H6pIANUp1DoHon7MKMx6yF6sEw/viewform?usp=sf_link

