
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het zijn vreemde tijden waar wij nu in leven. We denken dat het goed was even een 

extra ONS - nieuws er uit te laten gaan. 

 

In de groepen en thuis wordt er hard gewerkt door leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Complimenten hoe u thuis ook vorm weet te geven aan thuisonderwijs 

hoewel dat soms best moeilijk is. Leerkrachten houden u ten minste twee maal per 

week op de hoogte van de taken die er op groepsniveau moeten plaatsvinden.  

 

In de groepen 7 en 8 hebben deze week ook lessen plaatsgevonden met Google 

Meet. Dat is goed te doen omdat de meeste kinderen bekend zijn met Google 

Classroom. Mochten de scholen langer dicht blijven dan 6 april gaan we kijken of dit 

uit te breiden is voor andere groepen, maar dat vraagt om flink wat ict-

vaardigenheden van leerkrachten en leerlingen/ouders. En niet iedereen heeft een 

laptop. 

 

Deze week hebben we met (bijna) alle ouders / leerlingen telefonisch contact gehad. 

Over het algemeen horen we goede berichten en we willen dat graag zo houden. 

 

Vorige week hebben velen van u de enquête ingevuld. U geeft de school gemiddeld 

een 8,8 voor de wijze waarop wij alles op dit moment vorm geven. Daar zijn we blij 

mee. Verder krijgen we naast vele complimenten  suggesties die we zeker zijn gaan 

bekijken op de haalbaarheid. Ook bedanken de leerkrachten de ouders/leerlingen 

voor de lieve brieven en ook traktaties bij de koffie. Dit vinden we super! 

. 

Personele zaken 
De leerkrachten hebben afgelopen anderhalve week 24/7 aan gestaan. We zijn heel 

trots op hen. Maar vanaf morgen gaan we het toch wat anders inrichten. 

Leerkrachten werken dan alleen voor school op hun eigen werkdag tussen 8.00 en 

16.00 uur. Hopelijk zal dat hen ook wat meer rust geven. 

Een aantal leerkrachten zit met milde gezondheidsklachten thuis en is helaas ook 

niet voor de volle 100% inzetbaar. We wensen hen ook beterschap 

 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 
Enquête van het bestuur 
Vorige week hebben we u ge-enquêteert, maar ook het bestuur 

wil weten hoe het op scholen er aan toe gaat. Daarom ook een 

korte vragenlijst met de vraag of u die wilt invullen. Hiernaast 

de QR – code. Maar u kunt ook hierop klikken  

 
 
 

 
 
 

Korte mededelingen 
 

 Alle activiteiten die komende tijd gepland stonden zoals de Veluwe 

Wandeltocht en  Koningsdag zijn de geannuleerd. Zo ook de schoolreizen van 

28 mei . Natuurlijk gaan we t.z.t. ook denken aan andere mooie alternatieven, 

maar daar is het nu nog te vroeg voor. 

 Op het groene schoolplein is op de natte plekken drainage aangebracht en 

alles is nu opnieuw ingezaaid. We hopen dat het met dit mooie lenteweer 

echt groen mag worden. 

 

 
 

We wensen u verder veel succes en gezondheid! 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHPwmgKfm1nxlMqVMnSWd_aEFURDZKQ1AyNzNWUkYxRkg1TENBU0lLMlhJRS4u

