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                                                          Coronaspecial 

Coronaspecial 
Momenteel zitten we in een bijzondere situatie, eentje die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Daardoor kan 
het zijn dat zaken onduidelijk zijn, niet begrepen worden, etc. Daarom willen wij, zolang de scholen gesloten zijn, op 

dinsdag en donderdag een Coronaspecial uitgeven. Wij proberen u hierin op de hoogte te brengen van o.a. 
ontwikkelingen v.w.b. het thuisonderwijs, te reageren op uw feedback en meedenken. 

Via de mail en persoonlijke gesprekken met ouders hebben wij feedback en waardering ontvangen over de organisatie 
van de eerste dagen nadat bekend werd dat de school werd gesloten.Wij danken jullie als ouders voor de positieve 

bijdrage, medewerking en begrip in deze voor iedereen bijzondere situatie. 

Noodopvang 
Voor ouders die werken in de vitale sector en nergens opvang voor hun kinderen hebben, daarvan worden de  
gr 1 t/m 4 kinderen opgevangen in het lokaal van juf Nathalie en van gr 5 t/m 8 in het lokaal van meester Tim.  
Als uw kind gebruik moet maken van de noodopvang dan dient u dat twee dagen van te voren te melden via 

directie@obsdeesdoorn.nl. 
De kinderen van gr 3 t/m 8 moeten dan het werk voor die dag uit hun weektaak mee naar school nemen. 

Thuiswerk 
Nadat de minister had besloten de scholen te sluiten tot 6 april zijn de leerkrachten aan de slag gegaan om te 

onderzoeken hoe wij aan de kinderen thuisonderwijs konden verzorgen. Dinsdag heeft u, of uw kind, de schoolspullen 
opgehaald.  De leerkrachten hebben dit zo goed mogelijk voor deze eerste week proberen te organiseren. Ook voor ons 

is dit een nieuwe situatie en we waarderen het meedenken en de feedback die wij van u ontvangen. Het werk dat uw 
kind heeft meegekregen bestaat uit herhaling van de leerstof, de instructie heeft uw kind al gehad. Voor het ene kind is 
het maakwerk makkelijk en voor de ander is het wat moeilijker. Dat is geen probleem, uw kind kan maken wat lukt of 

waar u, als u tijd hebt, bij kunt helpen. Wij zijn blij met alle hulp die u biedt. 
 

Inmiddels zijn wij druk bezig met het organiseren van een digitale leeromgeving voor de kinderen. De groepen 3 t/m 8 
hebben hiervoor een poll ontvangen in de Klasbord-app voor de inventarisatie van de device (computer, laptop, tablet, 

chromebook)mogelijkheden bij de kinderen thuis. Inmiddels zijn wij zover dat we vanaf maandag een begin kunnen  
maken met digitaal onderwijs. 

 
U KRIJGT HIEROVER NOG MEER INFORMATIE, CHECK HIERVOOR REGELMATIG UW MAIL! 

 
Maandag 23 maart moeten de kinderen/ ouders van de groepen 3 t/m 8 weer een nieuwe weektaak en (werk)boeken 

ophalen op school. De materialen liggen klaar op de tafels van de kinderen. Het 
ophalen gebeurt schoolbreed, via het volgende schema, op alfabetische volgorde 

van achternaam: 
9.00 - 9.30 uur       A t/m D 
9.30 - 10.00 uur     E t/m K 
10.00 - 10.30 uur    L t/m R 
10.30 - 11.00 uur    S t/m Z 

Op deze manier kunt u met meerdere kinderen uit het gezin de materialen ophalen. 
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Tips van schoolmaatschappelijkwerk 
Tips bij 3 weken thuis met je kinderen! 

- Probeer zoveel mogelijk een vaste dag structuur te hanteren, die lijkt op je reguliere dag 
structuur. 

- Je kunt uitleggen aan je kinderen wat er speelt, maar maak het niet te 
groot. 

- Wissel taken af met ontspanning en probeer hier zelf ook aan mee te doen. 
Wil je met ons sparren over hoe je dit vorm kunt geven of weet je bijvoorbeeld niet goed hoe je het gesprek aan kunt 

gaan met je kinderen over deze situatie. Wij denken graag met je mee! 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en 

vrijdagochtend bereikbaar via Lthijsen@stmr.nl. 

Eindtoets 
Het ministerie heeft besloten dat er dit schooljaar geen eindtoets wordt afgenomen. Uitgangspunt is het advies dat de 

leerkracht reeds aan uw kind heeft gegeven, de VO-scholen wordt gevraagd er extra op toe te zien of de kinderen op de 
goede plek zitten. De ouders en lerlingen van groep 8 zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Koningsspelen 
Veel activiteiten gaan niet meer door, dit geldt ook voor de Koningsspelen dit schooljaar bij ons op school.igen 19 t23 

maart 

Ziek 
B Zoals u wellicht hebt gemerkt, gaat de informatievoorziening op dit moment via Maaike. Dit omdat Els al vanaf vorige 

week woensdag ziek thuis zit. Zo goed en kwaad als het gaat probeert zij vanaf afstand mee te denken. 
Wij wensen iedereen die ziek is van harte beterschap! Blijf gezond en pas goed op elkaar! 

Jarigen 19 t/m 23 maart 

 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Het  

Jarig geweest deze week, 

nog van harte gefeliciteerd! 

Sare 8 

Quin 6 

Rosali 12 

Besmelle 12 

Juf Noortje 

 

 

Komende dagen jarig: 

Mats 5 

Hesse 8 

Lucas 13 

Tobias 4 

Ixam 8 
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