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Schooljaar 2019-2020  Nr 15  vrijdag 27 maart 

Algemeen 

 

Beste ouders, 
 

Week 2 van de thuisschool zit erop! 

Dagelijks krijgt u van ons 2 uur schoolwerk toegestuurd. 

Dat is een landelijke afspraak waar wij ons aan houden en dat is 

onze taak. 

Soms krijgt u daarnaast nog een tip van de dag of een leuk 

filmpje. 

Volgende week dinsdag wordt besloten of de scholen na 6 april 

weer open gaan. 

Als dat niet zo is gaat er wel iets veranderen in de aanpak in de 

meeste groepen. 

Tot nu toe hebben wij alleen herhaling en oefenstof aangeboden. 

Als het langer gaat duren gaan we ook instructie en nieuwe stof aanbieden, maar 

allemaal binnen die twee uur. Later hoort u hier mee over. 

Voor de een is alles wat we aanbieden méér dan genoeg, voor de ander is het te weinig. 

Daarom wordt er soms vrijblijvend iets extra’s gestuurd. 

Wij kunnen niet in uw gezinnen kijken, maar kunnen ons wel een voorstelling maken van 

hoe lastig het soms is. 

Wij zien alleen de foto’s en filmpjes van de leuke momenten.  

En hier genieten we enorm van! 

Er worden roosters en planningen gemaakt, want structuur is belangrijk. 

Blijf dat ook zeker doen. 

Voor ons als volwassenen, maar ook voor alle 

kinderen is de allemaal nieuw, onbekend en 

spannend. 

En net als wij zijn zij ook af en toe bang of boos of 

hebben er genoeg van. 

Vergeet dan even de planning en het rooster en ga 

even de tuin in en laat ze lekker spelen.  
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Of ga koekjes bakken, terwijl dat helemaal niet op het rooster stond. Of kruip samen op 

de bank met een boek. Als je werk dat toelaat tenminste….. 

En morgen probeer je het weer opnieuw! 

Zullen kinderen een achterstand oplopen? Ja, dat kan het geval zijn als dit lang duurt.  

Maar dat is dan bij alle kinderen het geval en dat gaan we oplossen als we weer terug op 

school zijn. 

Tot die tijd doet u én doen wij wat we kunnen. 

Voor nu….fijn weekend! 

 

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0 

 

team bs de Bolderik. 
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