
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 27    donderdag 26 maart 2020  

 
kalender maart – april  
vrijdag 10 april & maandag 13 april   - vrij i.v.m. Goede Vrijdag / 2e Paasdag 
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei   - meivakantie  
 
 
Hoe verder na vrijdag 3 april?  
De scholen zijn t/m 3 april dicht en we zorgen voor 
onderwijs op afstand. Graag willen we alle ouders die 
hun kinderen thuis begeleiden complimenteren!  
Het valt niet mee om én thuis te werken, zorgtaken 
voor je rekening te nemen én onderwijs aan je eigen 
kind(eren) te geven.  
Hoe gaat het verder na vrijdag 3 april? Op dit moment 
valt daar nog niets over te zeggen. De politiek zal  
dinsdag 31 maart naar verwachting een besluit nemen 
over het vervolg voor o.a. het onderwijs. Zodra er 
meer duidelijkheid is, ontvangt u bericht.  
 
Contact met de leerkracht? 
Uw kind krijgt thuis online werk van de leerkracht. 
Heeft u een vraag voor de leerkracht? Probeert u 
zoveel mogelijk via Social Schools met de leerkracht te 
communiceren als u een vraag heeft over het 
schoolwerk. De leerkrachten werken vanuit huis en 
kunnen u via Social Schools persoonlijk antwoord 
geven tussen 08.30-14.00.   
  
De Koningsspelen gaan niet door 
Heeft u zich aangemeld als hulpouder voor de 
Koningsspelen op vrijdag 17 april?  We hebben bericht 

ontvangen van de organisatie dat dit evenement niet 
doorgaat.  
 
Geen Avond4daagse dit jaar  
We hebben moeten besluiten om dit jaar niet mee te 
doen aan de avond4daagse. We verwachten sowieso 
dat de kans groot is dat het evenement wordt 
afgeblazen. Indien het tóch doorgaat, dan is het voor 
ons organisatorisch qua tijd niet haalbaar.  
 
Luisterboeken 

Een sympathieke actie van bol.com: tien 

kinder/luisterboeken per week voor 1 cent per stuk!  

E-books en luisterboeken 

Dat de bibliotheken gesloten zijn, betekent natuurlijk 

niet dat je niet kunt lezen. De online diensten blijven 

gewoon beschikbaar. En goed nieuws: de online 

bibliotheek heeft tijdelijk een extra reeks mooie 

luisterboeken toegevoegd! Dus ook als je verplicht 

binnen moet blijven, hoef je je niet te vervelen. Neem 

eens een kijkje op onlinebibliotheek.nl  

 

 

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
https://www.onlinebibliotheek.nl/

