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Algemeen 
 

Thuisonderwijs bij afwezigheid      
In deze periode van corona zijn kinderen wat vaker afwezig. 

In de bijlage sturen wij u de beslisboom mee: Wanneer moet ik mijn kind thuishouden? 

 

Om uw kind(eren) geen al te grote achterstand op te laten lopen, bieden we de 

mogelijkheid thuiswerk te maken.  

We kunnen helaas niet hetzelfde digitale programma gebruiken als tijdens de 

thuisperiode. 

Voor nu willen we dan ook de volgende aanpak inzetten: 

 

- U meldt uw kind ziek omdat het verkouden is, of omdat iemand in het gezin koorts of  

  corona heeft (zie beslisboom). 

- Het kind is echter wel in staat om thuis werk te maken. 

- Bij de telefonische ziekmelding geeft u aan of u verwacht dat het langer dan één dag  

  duurt. U geeft dus zelf aan of thuiswerk gemaakt kan worden. 

- Als dat zo is, ligt er aan het einde van de dag werk klaar, vanaf 14:15u. 

- Dit werk kan meegenomen worden door een broertje of zusje, of het kan opgehaald  

  worden op school aan het einde van de eerste dag van afwezigheid.  

- Is uw kind één dag afwezig? Dan is er geen thuiswerk. 

- Zodra uw kind weer naar school komt, wordt al het gemaakte werk mee  

  terug naar school genomen. De werkboeken hebben we namelijk meteen   

  weer nodig. 

- Kinderen kunnen onder schooltijd altijd oefenen in Squla. Als u hier  

  gebruik van wil  

  maken kunt u de leerkracht een inlogcode vragen via Social Schools.  

- De vakken rekenen, taal/lezen en spelling zullen standaard op de planning   

  staan van het  

  thuisonderwijs. Verder bepaald de leerkracht zelf welke vakken extra op  

  de planning  worden gezet.  

- Kinderen in groep 3 kunnen thuis in de leerling software van Veilig Leren Lezen. 
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- Extra oefenen met lezen is voor alle groepen altijd belangrijk! 

- Wij hebben alle Chromebooks op school in gebruik. Het is daarom niet mogelijk een  

  Chromebook te lenen voor thuisonderwijs.  

 

Als kinderen hier door ziekte niet toe in staat zijn, verwachten wij natuurlijk niet dat 

er thuiswerk gemaakt wordt.  

 

Op deze manier proberen we te voorkomen dat kinderen achter gaan lopen op de rest 

van de klas. 

De leerkrachten kunnen overdag niet ingaan op vragen, maar na schooltijd kunt u via 

Social Schools altijd een vraag stellen als iets niet duidelijk is. 

Voor ziekmeldingen en voor vragen over ziekmeldingen kunt u naar school bellen.  

 

Kennismakingsgesprekken 
Vorige week zijn de meeste kennismakingsgesprekken met de 

leerkrachten gevoerd. 

Fijn dat we dit zo, op een veilige manier, konden doen! 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Gymspullen 
Er zijn de afgelopen weken vrij veel kinderen geweest die geen 

complete gymtas bij zich hadden. Er misten schoenen, een T-shirt 

of (in de bovenbouw) een handdoek. Zou u met de kinderen willen 

meekijken naar de gymtas? Er zijn tijdens de gymles activiteiten 

waarbij gymschoenen verplicht zijn i.v.m. de veiligheid. Zonder 

gymschoenen kunnen de kinderen dan niet meedoen.  

 

Herinnering  
Woensdag 30 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de 

leerkrachten. 

Het onderwerp van deze studiedag is “Gedrag”. 

 

Natuurvondsten 
Wij ontvingen net nog een bericht vanuit Plukroute Hank. 

Dinsdagmiddag 15 sept, meteen uit school, kunnen kinderen zich verzamelen bij het 

buitenlokaal in het Hankse bos (ingang 

Steurstraat). 

Samen met Mirjam en Sandra van de Plukroute 

kun je dan op zoek gaan naar schatten uit de 

natuur om daar een mooie wandhanger van te 

maken. 
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