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Nr. 13 – Vrijdag 20 maart 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Het was een rare en bijzondere week! 
Maandagochtend zat het team bij elkaar 
in een lege school, om te overleggen hoe 
we met de schoolsluiting omgaan. Na 
overleg hebben we besloten voor alle 
kinderen per week werk klaar te zetten in 
Gynzy en Junior Einstein. Sommige 
groepen hebben aanvullend werk 
gekregen. Hierover zijn alle ouders via 
SchouderCom op de hoogte gebracht. 
  
Huiswerk  
De leerkrachten kunnen online per kind 
zien wie wat heeft gedaan en hoelang er 
gewerkt is. We zijn blij dat de meeste 
kinderen vol enthousiasme zijn begonnen 
en het werk dagelijks bijhouden. Helaas is 
er een enkeling per groep die nog niet 
heeft ingelogd en dus ook nog niet heeft 

geoefend! Wij doen 
daarom een beroep 
op alle 
ouders/verzorgers, 
om de kinderen te 
stimuleren elke dag 
schoolwerk te doen. 
Zo blijven de 

kinderen in een ritme en houden ze 
belangrijke leerstof bij. We weten immers 
niet hoe lang deze situatie door blijft gaan. 
De leerkrachten zetten per week een 
nieuwe weektaak klaar voor de kinderen.  
We willen de kans op achterstand zoveel 
mogelijk tegen gaan. Het is immers geen 
vakantie….. 
 
 

 
 
 

 
Afwisseling 
Omdat het ook niet de bedoeling is dat 
kinderen uren achter elkaar achter een 
beeldscherm zitten, adviseren we om dit 
af te wisselen met andere activiteiten 
zoals lezen (heel belangrijk!), 
gezelschapsspelletjes spelen, een 
legpuzzel maken, bewegen, iets koken of 
bakken en/of creatief bezig zijn. Op 
internet komen de leukste ideeën voorbij.  
 

 
 
Foto’s sturen 
We vinden het erg leuk als we foto’s 
krijgen van kinderen die aan het werk zijn. 
We plaatsen deze in de blogs in 
SchouderCom. Blijf dus gerust foto’s 
sturen. Of tips!  
 

 
De kat van Stijn uit groep 7 is het er niet 
mee eens…. 
 
Spreekuur 
Als er vragen zijn van kinderen of ouders, 
dan kunnen die gesteld worden via 
SchouderCom. Na een onlineoverleg met 
het team, hebben we afgesproken dat we 
een ‘spreekuur’ gaan houden.  
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Alle collega’s zijn elke maandag t/m 
vrijdag tussen 10 en 11 uur online om 
vragen via SchouderCom te 
beantwoorden.  

 
 
Tot slot 
Wij hopen dat iedereen gezond blijft en 
dat we elkaar snel weer zien. Mocht er 
nieuws zijn, of heeft u vragen, schroom 
dan niet om contact met één van ons op 
te nemen. We helpen u graag! 
 
Vriendelijke groeten, 
Team obs De Runde  
 
 
 
 
 


