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Betreft: Thuisonderwijs voor alle leerlingen van de P. Oosterleeschool

16-03-2020

Beste ouders en verzorgers,
Wij zijn allen overvallen door de huidige situatie in het land omtrent het Corona virus. Alle
scholen moeten dicht en we treffen nu maatregelen voor thuisonderwijs. Wij zijn ons er van
bewust dat ook u nu in een moeilijke situatie zit omdat uw kinderen thuis moeten blijven.
Wij bedanken u alvast voor alle moeite die u doet om uw eigen kinderen op te vangen.
In de komende 3 weken gaan wij uw kind zoveel mogelijk thuis voorzien van onderwijs.
Dagelijks zullen de leerkrachten met u communiceren via SchouderCom, waarbij de taken
van de volgende dag zullen worden doorgegeven. U krijgt dit bericht steeds in de avond. Dit
geldt voor alle groepen, 1 t/m 8. De ouders van onze peuters krijgen ook hulpmiddelen
aangereikt om thuis met hun kind te doen.
We hebben hiervoor binnen de school de volgende afspraken over gemaakt:


Op dinsdag 17 maart kunt u een werkpakket voor uw kind ophalen. Neemt u hiervoor
een stevige tas mee. Alle boeken zijn gemerkt en moeten na deze 3 weken weer mee
terug naar school. Houd de boeken per kind goed bij elkaar en wees er zuinig op. De
verdeling van ophalen (op het schoolplein) is als volgt:



Groep:
Groepen 8a en 8b
Groepen 7a en 7b
Groepen 6a en 6b
Groepen 5a en 5b
Groepen 4a en 4b
Groepen 3a en 3b
Groepen 2a, 2b en 2c
Groepen 1a, 1b en 1c



Als u meerdere kinderen bij ons op school hebt, komt u op het tijdstip van het oudste
kind, en gaat u ook nog langs de andere groepen.
De ouders van de peuters krijgen apart bericht over het ophalen van materialen.



Tijd:
10:00 – 10:30 uur
10:15 – 10:45 uur
10:30 – 11:00 uur
10:45 – 11:15 uur
11:00 – 11:30 uur
11:15 – 11:45 uur
11:30 – 12:00 uur
11:45 – 12:15 uur

Aanwezige leerkracht:
Willem en Venice
Jelle en Thirza
Benjamin en Julia
Romy en Kirsten
Wendy en Ria
Jolanda en Chantal
Jacqueline, Marianne, Marian
Rachelle, Isabelle en Jochebed













De kinderen vanaf groep 4 krijgen behalve lesboeken ook een inlogaccount mee van
Snappet. Met dit inlogaccount kunnen ze vrijwel alle schooltaken gaan uitvoeren.
Snappet kan op de telefoon, tablet, laptop of computer gebruikt worden. Veilg Leren
Lezen alleen op de laptop en computer.
We starten met het thuiswerken op woensdag 18 maart. Tot die tijd kunt u gebruik
maken van alle suggesties die gisteren naar u zijn toegestuurd. De mail over het
schoolwerk op woensdag ontvangt u dinsdagavond.
Het schoolwerk is niet vrijblijvend. Het werk op Snappet wordt dagelijks
gecontroleerd door de leerkracht van uw kind en er zal ook voor een terugkoppeling
worden gezorgd.
Tussen 10 en 14 uur zijn de leerkrachten dagelijks bereikbaar voor ondersteuning
van uw kind. De leerkracht zal u op de hoogte stellen op welke manier dit voor uw
kind is gerealiseerd.
Dagelijks moet uw kind minimaal twee uur werken aan de opdrachten. Er zal ook
gezorgd worden voor extra opdrachten, zeker voor groep 8 i.v.m. de Cito-toets.
Indien u vragen heeft aan de directie, kunt u mij mailen via mwubben@scoh.nl.
Vragen aan de leerkrachten over het schoolwerk verlopen via Schoudercom.

Met vriendelijke groet en een goede gezondheid voor u allen in de komende weken.

Mariska Wubben
Directeur P. Oosterleeschool

