
 

 

Nieuwsbrief 4      18 september 2020 

 

Corona 
We krijgen helaas steeds meer meldingen van ouders of gezinsleden van onze leerlingen die positief 
getest zijn. Blijf zelf alert op klachten bij uzelf en uw gezin en neem de juiste stappen bij klachten. 
Voor de kinderen binnen deze gezinnen is het niet anders dan thuis in quarantaine blijven.  
Als team hebben we nagedacht over hoe om te gaan bij afwezigheid van een kind of leerkracht en we 
hebben, in het kort, hiertoe besloten: 
 

a. De leerkracht is thuis/ ziek? 
Kinderen mogen, bij geen vervanging, thuisblijven. Kinderen die niet kunnen worden 
opgevangen worden verdeeld.  
 

• Groep 1/ 2: 
Er wordt een bericht op Parro geplaatst met hierin links en tips wat de kinderen thuis kunnen 
doen. 

• Groep 3/ 4: 
Er ligt een verdeelpakket klaar voor de kinderen die naar school komen. 
Squla en Gynzy kunnen worden ingezet: lessen herhalen. 
Ook links naar leuke sites/ filmpjes kunnen worden gedeeld. 

 
• Groep 5 t/m 8: 

Snappet wordt zoveel mogelijk ingezet. Kinderen werken aan de les van die dag. Ook 
automatiseren en de werkpakketten kunnen worden gedaan.  
Squla kan ook worden gedaan. 

 

b. Uw kind is thuis/ ziek? 
- Ziek= ziek; uw kind hoeft niet te werken. 
- Thuis vanwege verkoudheid/ quarantaine? Leerkracht informeert via Parro  wat er 

gedurende deze periode thuis gedaan moet worden (hiermee bedoel ik; laat weten waar 
de klas gebleven is); er dient gewerkt te worden, kinderen zijn niet vrij. 

Groep 1/ 2: 

• Zie ziekte leerkracht. 

Groep 3/ 4 

Bij korte afwezigheid (verkoudheid) 

• Rekenen: 
Kind maakt de klaar gezette lessen op Gynzy. Squla kan ook worden gedaan. 
 

• Lezen: 
Paar dagen thuis: boek lezen en eventueel vorige werkboekje herhalen (gr 3). 
 

  



 

 

Bij quarantaine: 
• Groep 3: 

U krijgt van de leerkracht info en links om de leesles online te volgen. 
  

• Groep 4:  
Werkboekje kan worden opgehaald. Kind maakt door leerkracht aangegeven lessen en leest 
een boek. 

 

Groep 5 t/m 8 

• Kind maakt dezelfde les als in de klas. Squla kan worden gedaan.  
 

Als het goed is weet ieder kind zijn of haar inloggegevens en zo niet dan kunnen deze indien nodig 
worden opgevraagd bij de leerkracht. 

 
 

Buitenschoolse activiteiten 

Villa Voice start a.s. maandag met de zanglessen (groep 1 t/m 8). 
De typetuin start maandag 28 september met de lessen (groep 6 t/m 8). 
 
 
Schoolfotograaf 
Maandag en dinsdag worden de schoolfoto’s gemaakt. Dit gebeurt onder schooltijd. Op Parro heeft u 
kunnen lezen wanneer de groep van uw kind aan de beurt is. We werken met dezelfde organisatie als 
vorig jaar. Na enkele weken krijgt u via uw kind een kaartje met de inlogcode om de foto’s te 
bestellen. Dit gaat buiten de school om. 
De broertje/ zusjes foto’s worden verdeeld over 2 dagen gemaakt en wanneer wie aan de beurt is, 
daar hebben wij geen invloed op.  
 
Stepjes 
We zien dat veel kinderen met de step naar school komen. Het aantal wordt nu echt te veel om deze 
netjes in school te kunnen stallen. We beraden ons binnen het team over een oplossing. Voorlopig 
willen u vragen, als u in de gelegenheid bent, om de stepjes mee terug naar huis te nemen als u uw 
kind heeft gebracht. 
 
Zwangerschapsverlof juf Mandy 
Na de herfstvakantie zal juf Mandy langzaamaan gaan toewerken naar haar verlof. We hebben 
vervanging kunnen vinden, namelijk meester Marvick. Hij zal na de herfstvakantie ons team komen 
versterken. 
 
 
Belangrijke data: 
21 en 22 september Schoolfotograaf 
Week 5 oktober Toetsweek groep 4 t/m 8 


