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Nieuwsbrief 16: donderdag 9 april 2020 

 

Thuisonderwijs: 

We zitten momenteel in de vierde week van het onderwijs op afstand of te wel het 

thuisonderwijs. Wij zijn ontzettend trots op jullie! Het valt lang niet mee voor ouders om werk, 

huishouden, zorg te combineren met schoolwerk van de kinderen. Wij vragen nu immers ook aan 

jullie om “juf” of “meneer” te zijn. Wees trots op uzelf en leg de lat niet te hoog. Het is 

fantastisch wat we met elkaar kunnen bereiken in deze situatie.  

 

Lieve kinderen: wij missen jullie! De school is akelig leeg! Wij zijn trots op jullie! Jullie werken 

hard aan jullie schoolwerk vanuit huis en dat is ontzettend knap! 

 

We miss you! We are very proud of you! It is very hard to combine work, housework and 

caretaking with hometeaching for your children. Be kind to yourself! You are doing the best you 

can! 

 

 
 

Thuisonderwijs deel 2: 

Voor de groepen 3 tot en met 8 en de NIP groepen hebben we twee weken geleden alle leer en 

werkboeken mee naar huis gegeven. Dit betekent dat er tussentijds geen werk meer wordt 

ingeleverd op school of nieuw (papieren) werk wordt meegegeven. Alle uitleg over het schoolwerk 

gebeurt via “teams” op de computer. Per jaargroep is met jullie afgesproken wanneer en hoe vaak 

er online instructie gegeven wordt en wanneer er vragen gesteld kunnen worden. Als dat voor u 

niet duidelijk is, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind. Mocht u geen goede 

computer hebben thuis, of er moeten teveel personen tegelijk aan één computer werken, dan 

kunt u , zoals u weet, bij ons een chromebook lenen met oplader. Als dit het geval is, laat dit dan 

weten aan de leerkracht van uw kind, wij zorgen er dan voor dat er snel een chromebook te leen 

komt. 

 

Voor de kleutergroepen is gisteren nog een leespakket samengesteld en door u opgehaald of 

nabezorgd door de leerkrachten. Ook zij werken verder via Parro en teams. Mocht dit vragen 

opleveren, stel ze dan vooral aan de leerkracht van uw kind. Dan helpen wij u snel verder. 

 

All schoolsupplies for you children are at your home. Instruction is going by the computer by 

“teams” if you need a computer, let the teacher know, you can borrow one from school.  

 

 

 

 

  



Thuisonderwijs deel 3: 

Komende maandag is het tweede Paasdag. Dat is volgens de feestdagen en onze jaarkalender een 

vrije dag. Op die dag wordt er dus geen thuisonderwijs door ons gegeven. De meivakantie start 

op vrijdag 17 april om 12.00 uur volgens onze jaarkalender. Ook dan wordt er geen thuisonderwijs 

gegeven en zijn de leerkrachten “offline”. Heeft u toch behoefte aan lesaanbod in de vakantie? 

Via de website oboleeromgeving.nl kunt u algemeen aanbod vinden per jaargroep. 

 

This Monday and the holiday in May are free days. There will be no homeschool then and the 

teachers are “offline” 

 

Rond 21 april zal het kabinet opnieuw met uitspraken komen rondom de maatregelen m.b.t. het 

coronavirus. Wanneer deze maatregelen bekend zijn gemaakt, zal ik u informeren over wat dit 

voor de school en voor uw kinderen betekent. Wij hopen allemaal heel erg dat we na de 

meivakantie weer open kunnen, maar we moeten ook realistisch zijn en rekening houden met 

allerlei scenario’s. 

 

We will hear soon about the new rules for corona. We hope to open our school after the holiday 

in May, but we are not sure. I will inform you if there is any news.  

 

Zorg en begeleiding: 

Onze leerkrachten zoeken vrijwel dagelijks contact met alle kinderen uit hun groep. Dit gaat 

meestal heel goed, maar soms duurt contact zoeken met een leerling wat langer. In een enkel 

geval gaat het heel moeizaam. Wij blijven dit langs allerlei kanalen proberen en schakelen daarbij 

soms hulp in via andere gezinsleden of bekenden. Als contact echter uitblijft of andere zaken 

zorg oproepen, dan vragen wij hulp van CJG, centrum jeugd en gezin of de leerplichtambtenaar. 

Let wel; dit gebeurt alleen als er totaal geen contact is of als er zorgen zijn. De schoolCJG-er, 

Saskia Heijnen, onderzoekt dan samen met ons waar hulp nodig is. De leerplichtambtenaar, Erica 

Knop, onderzoekt samen met ons waarom kinderen niet of nauwelijks aan school werken thuis. We 

gaan dan samen met u op zoek naar oplossingen.  

 

Heeft u zelf zorgen of vragen of wilt u iemand helpen waarover u zich zorgen maakt? Dan mag u 

dit altijd aangeven bij de leerkracht van uw kind. Zij gaan dan in overleg met onze intern 

begeleider en mijzelf bekijken wat de zorg is en welke instantie daar het beste bij kan helpen. 

 

Our teachers make contact with all of their children at least once a week. When contact is 

difficult or there are other issues, we work together with CJG or the attendance officer to 

reach you and talk about solutions. If you have issues or you want the help somebody else, please 

let the teacher know.  

 

 

 
 

 

Fruit eten is gezond: 

Normaal eten de kinderen bij ons op school in de ochtendpauze fruit. Dat gaat nu helaas niet. We 

adviseren jullie wel om dat fruitmomentje om 10.00 uur nu lekker thuis op te pakken, want fruit 

eten is gezond! 

 

We advice you to eat fruit at home, it is healthy! 

 



 

Renovatie van de Gezellehoek: 

Ondanks alle coronamaatregelen, kan ik u melden dat de renovatie ondertussen in aagepaste vorm 

wel verder doorgaat. Zo zijn de lokalen van groep 6 en 5 inmiddels klaar en volledig ingericht en 

is de sloop van het lokaal van groep 3 en NIP MB inmiddels in volle gang. Ook divers leidingwerk 

onder grond is voltooid en wordt er vol overgave aan de buitenkant van de school gewerkt. Dit 

overigens allemaal wel volgens de RIVM maatregelen, daardoor is de planning soms anders omdat 

werkzaamheden door die maatregelen niet of later worden uitgevoerd. Vooralsnog liggen we nog 

goed op schema. Ik hoop dat u de nieuwe lokalen snel in het echt kan komen bewonderen. 

 

Renovation of our school is still going on. The schedule is a bit different because of the 

coronarules, but we are busy in the classrooms of group 3 and nip mb and also at the ouitside of 

the school.  

 

Het schoolplein: 

Ook de voorbereidingen voor het schoolplein gaan gewoon door. Zo is er deze week een grote 

subsidieaanvraag de deur uitgegaan en heeft het bedrijf waar wij mee samen willen werken een 

mooi plan gemaakt. De subisidie is helaas niet dekkend voor alle kosten. We blijven dus geld 

inzamelen. Ik ga in iedere nieuwsbrief een tussenstand vermelden m.b.t. het bedrag wat door u 

voor onze school in opgehaald. Op dit moment is dat: 

 

75 EURO 

 
Deze opbrengst komt van het schminken en het tot nu toe opgehaalde statiegeld. 

We blijven zoeken naar middelen en acties om geld in te zamelen, wordt vervolgd! 

 
We’ve collected 75 euro’s so far from you for our new playground. 

 

Facebookpagina is vernieuwd: 

Sinds deze week hebben wij een nieuwe facebookpagina. U kunt deze vinden op facebook onder 

Openbare basisschool De Gezellehoek. De oude pagina komt te vervallen. 

 

We have a new facebook page: “Openbare basisschool De Gezellehoek” 

 
Fijne vakantie: 

Vanuit onze huizen wensen wij u allemaal, ondanks de situatie, een fijne vakantie. Geniet van 

elkaar en het mooie weer! Lieve en gezonde groet; team de Gezellehoek. 

 

 

Our team wishes you a nice holiday! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


