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Gouda, 16 maart 2020 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Onderstaand treft u aanvullende en een specifiekere berichtgeving rondom de maatregelen in verband 

met de sluiting van de school. 

 

Opvang: 

Mocht er in uw situatie sprake zijn van noodzakelijke opvang van uw kind, vanwege het werk in ‘vitale 

beroepen’ zoals o.a. de zorg, dan kunt u dit de komende weken (t/m 6 april) melden bij de directeur. We 

stemmen dan af op welke wijze we elkaar van dienst kunnen zijn. 

Indien mogelijk stellen we het op prijs als we dit een dag vooraf van u horen, zodat we kunnen zorgdragen 

voor de aanwezigheid van een leerkracht / begeleider. 

Wat verwachten we van kinderen (samen met hun ouder(s)) nu deze thuis moeten blijven? 

Uw kind(eren) zal/zullen de komende weken gevraagd worden verder te gaan met het schoolwerk. Bij 

deze taken hebben ze, naast de begeleiding die de leerkracht op afstand geeft, ook uw hulp nodig. We 

beseffen dat we hiermee een groot beroep op u als ouder(s) doen. De mate waarin uw hulp mogelijk is, 

zal per gezin verschillend zijn. We vragen hierin van u wat mogelijk is. 

 

Onderstaand leest u de richtlijnen die we schoolbreed hebben genomen voor de komende drie weken. 

Van de leerkracht zelf ontvangt u de specifieke opdrachten voor uw kind(eren). 

 

Voor alle groepen: 

1. Het wekelijks (aan)leren van de Psalm, Heidelbergse Catechismus en Bijbelse Geschiedenis / 

Kerkgeschiedenis. 

2. Fijn als u de geschiedenissen van de Bijbel kunt voorlezen of vertellen, zodat we bij terugkomst 

op school aan kunnen sluiten op de geschiedenissen van het Bijbelrooster die dan aan de beurt 

zijn. 

3. De leerkracht stemt een programma af waaraan kinderen gedifferentieerd zullen werken. We 

verwachten dat kinderen (oplopend naar leeftijd en niveau) 1 tot 3 uur per dag bezig zullen zijn 

met hun werk. 

4. Het thuis werken door leerlingen gaat vanaf woensdag 18 maart in. 

5. Donderdag 19 maart zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport digitaal ontvangen. 

 

Wat kunt u verwachten van de leerkrachten zolang de school gesloten is: 

1. De leerkrachten zijn op hun werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar op lestijden. Ze geven 

in hun eigen brief aan op welk nummer en emailadres dit is. 

2. De leerkrachten nemen leiding over het schoolwerk wat van de kinderen verwacht wordt. 

3. De leerkrachten bepalen zelf voor hun groep voor welke vakgebieden er huiswerk is en op welke 

wijze dit wordt aangeboden. 

4. De leerkrachten zullen u regelmatig (minimaal één keer per week) op de hoogte houden van 

nieuwe opdrachten. 

5. Het kan zijn dat de leerkracht of onderwijsassistent telefonisch contact met u / een leerling 

wenselijk vindt. 

6. De school blijft dagelijks bereikbaar van 8.30 uur - 17.00 uur. 

Voortgangsbericht Corona-virus (5) 



 

 

Ophalen schoolwerk: 

Voor het werken aan de opdrachten zijn tekstboeken, verwerkingsmaterialen en schriften nodig. Wij 

vragen u om één persoon per gezin het schoolwerk te laten ophalen op dinsdagmorgen 17 maart 

(morgenochtend). Deze persoon haalt het schoolwerk op van alle schoolgaande kinderen uit het gezin in 

de betreffende groepen (groep 1 t/m 8). Graag een bigshopper meenemen! Mocht er echt niemand in 

het gezin zijn die het kan ophalen, mail het dan naar betreffende leerkracht(en)! 

Om het aantal ophaalmomenten te spreiden hanteren we de onderstaande verdeling op alfabetische 

volgorde van achternamen: 

8.45 - 9.45 uur : A t/m F 

9.45 - 10.45 uur : G t/m N 

11.00 - 12.00 uur : O t/m Z 

 

Ouderbezoeken en gesprekken: 

Alle geplande ouderbezoeken, activiteiten en gesprekken vervallen. Wij nemen contact met u op om deze 

opnieuw te plannen. 

 

Voor alle genoemde data geldt D.V. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

In alles wensen wij het bestuur, het personeel, de kinderen en u als ouder(s) en verzorger(s) Gods 

onmisbare ondersteuning toe in deze bijzonder aangrijpende tijd. 

 

Een hartelijke groet namens het MT, 

 

M.J. Visser 


