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Beste ouders/ verzorgers, 

Gisteren besloot het kabinet de scholensluiting met drie weken te verlengen. 

Vandaag hebben de leerkrachten overlegd en een nieuw lespakket samengesteld. Dit pakket kunt 

u aanstaande vrijdag (groep 3 t/m 8) ophalen volgens onderstaand rooster. In verband met het 

afstand houden van 1½ meter, vragen we u om niet tegelijk het leslokaal te betreden, maar te 

wachten tot de vorige ouder met zijn of haar kind het lokaal heeft verlaten. Als u het pakket 

ophaalt, is de leerkracht in de groep aanwezig. Wellicht een goed moment om even te praten.  

Juf Hetty zal niet aanwezig zijn in haar groep, zij is nog ziek. 

Voor de kleuters is er geen huiswerkpakket, maar voor hen heeft de leerkracht en de 

oudercommissie wel iets klaar gelegd. Zij kunnen dit aanstaande maandag 6 april ophalen 

tussen13.00 en 15.00 uur. 

 

Wat betreft het lespakket het volgende: 

 De leerkracht geeft u weer een dagelijks programma mee met tijden en activiteiten. Wilt u 

dit programma zo goed mogelijk volgen? 

 In de eerste fase lag de nadruk sterk op herhalingsstof. In de komende fase wordt er ook 

nieuwe leerstof aangeboden. Instructie daarvoor is te volgen via klasbord. Daarop staan 

aanwijzingen, een filmpje of een link naar een andere website. Het is dus erg belangrijk dat 

u dagelijks klasbord volgt.  

 Veel oefenstof wordt aangeboden via Basispoort. Het is dus noodzakelijk dat u de 

beschikking hebt over een tablet, laptop of PC. Bij moeilijkheden neemt u contact op met 

de groepsleerkracht. Omgekeerd zal de groepsleerkracht elke week met u contact 

opnemen. 

 Leesboeken. Als uw kind het leesboek uit heeft, wilt u het dan meenemen en terug leggen 

op het bureau van de leerkracht? 

 

Het ophaalrooster 

Tijd  Groep  Groep  

08.30-10.00 uur  Juf Hetty  Juf Monique/juf Lucia  

10.00-11-30 uur  Juf Janneke/ juf Margreet  Juf Annemieke/ juf Nanda  

11.30-13.00 uur  Juf Joke/meester Martin  Juf Marry/juf Esther 

13.00-14.30. uur  Juf Janine/juf Marjanne Juf Martha/juf Esther  

13.30 -15.00 uur  Juf Corien/juf Anneke   

 

(De kinderen van de groep Meester Arie/juf Margreet krijgen het pakket thuisbezorgd.) 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst, Directeur De Springplank 


