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Beste ouders  

We zitten met elkaar in een totaal onverwachte 

en onvoorbereide situatie.  

We hopen dat u inmiddels een ritme heeft 

kunnen vinden in het thuisonderwijs met uw 

kinderen. Voor iedereen staat alles nu even 

flink op zijn kop. U, de leerlingen en wij maken 

er samen het beste van en daar zijn we trots 

op! We willen u bedanken voor het begrip en 

het vertrouwen dat we ervaren. We beseffen 

dat de nieuw ontstane thuissituatie van u als 

ouder(s) momenteel veel vraagt.  

Ook de leerkrachten moesten hun onderwijs 

plotsklaps over een andere boeg gooien. Zij 

hebben zich bekwaamd in het werken met 

digitale systemen die afstandsonderwijs 

mogelijk maken. Iedereen heeft zijn schouders 

eronder gezet en heeft vormgegeven aan het 

afstandsonderwijs aan de kinderen in 

combinatie met de eigen thuissituatie.  

 

Verlenging maatregelen  

Dinsdagavond jl. heeft het kabinet 

aangekondigd dat de genomen maatregelen in 

de strijd tegen het coronavirus worden 

verlengd tot en met 28 april a.s. Voor het 

onderwijs betekent dit concreet dat scholen 

gesloten blijven tot en met 8 mei a.s. De week 

voorafgaand aan 28 april a.s. maakt het kabinet 

bekend of en hoe de maatregelen verlengd 

worden. De minister-president benadrukte dat 

we het coronavirus alleen samen onder 

controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na 

te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook 

in de meivakantie.  

 

Teams   

Door de schoolsluiting zijn wij op zoek gegaan 

naar een goede methode om met de kinderen 

te communiceren. Wij hebben gekozen voor 

Microsoft Teams. De ouders van de kinderen 

van de groepen 4 t/m 8 hebben vorige week via 

de mail inloggegevens voor hun kind gekregen.  

Teams is een online-omgeving waarmee uw 

kind kan chatten en videobellen met zijn/haar 

leerkracht. De leerkracht kan op die manier ook 

een korte instructie geven aan de kinderen 

thuis.   

Begin deze week krijgen ook de ouders van de 

kinderen uit groep 1 t/m 3 via de mail 

inloggegevens toegestuurd. Kijk ook in uw 

spambox. 

Sommige kinderen uit groep 3 zijn al eerder 

uitgenodigd bij de vorige ronde. Deze kinderen 

hoeven niet opnieuw in te loggen. Zij blijven 

gebruik maken van het account dat ze al 

hebben. 
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Afstandsonderwijs   

We hebben afspraken gemaakt over ons 

afstandsonderwijs. De eerste twee weken is 

geen nieuwe lesstof aangeboden.  

Vanaf vorige week zijn een aantal groepen 

gestart met instructiefilmpjes en een aantal 

leerkrachten heeft live instructie gegeven via 

videobellen met teams.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen elke 

ochtend om 9.00 uur de dagtaak toegestuurd. 

Voor de kinderen van de groepen 1/2 is er een 

speciale ‘yurls’ pagina 

waterleliekleuterbouw.yurls.net   aangemaakt. 

Hier staan verschillende activiteiten en 

opdrachten op die de kinderen thuis kunnen 

doen.  

De kinderen die op school zijn vanwege 

noodopvang i.v.m. ouders met een cruciaal 

beroep maken hetzelfde werk. 

Verplichte taken die worden klaargezet door 

de leerkracht duren ongeveer 2 uur per dag. 

Wij werken met Snappet. Dat heeft ervoor 

gezorgd dat de kinderen thuis snel aan het 

werk konden en dat de leerkrachten nu precies 

kunnen zien hoe en of de kinderen hun werk 

maken. Groep 3 is inmiddels ook gestart met 

rekenen op de Snappet. Zij zouden hier half 

maart op school mee starten. Geweldig dat het 

de leerkrachten, kinderen en ouders nu thuis 

gelukt is. 

De leerkrachten kunnen de kinderen dus 

volgen op de Snappet en zien hoe de kinderen 

het werk maken. Via de chat functie in Snappet 

kunnen kinderen gerichte vragen over het werk 

stellen aan hun eigen leerkracht. De leerkracht 

kan ook zelf de kinderen benaderen wanneer 

hij ziet dat een kind vastloopt.  

Deze week hebben alle leerkrachten een keer 

online contact gemaakt via Teams of een 

instructiefilmpje of een PowerPoint gedeeld. 

De leerkrachten maken soms ook gebruik van 

elkaars filmpjes. 

Communicatie met ouders verloopt via 

MijnSchoolinfo.   

Omdat de scholensluiting langer duurt, zijn wij 

een tweede ophaalmoment aan het 

organiseren voor een aantal groepen waar dat 

nodig is.  

Van onze schoolmaatschappelijk werkster 

kregen wij onderstaande tip: 

Deze website van de gemeente is mogelijk 

heel handig voor ouders: 

https://gezinencorona.nl/ 

 

Overblijfgelden  

Ons verzoek is of u gewoon wilt betalen zoals 

overeengekomen.  Wij gaan de weken van het 

thuisonderwijs verrekenen. U hoeft hier niet 

voor te betalen. Hier komen wij later nog op 

terug. 
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Leestip  

Nu iedereen veel thuis zit willen we u graag 

wijzen op een heel bijzonder boek. Bijzonder 

omdat de schrijfster de moeder is van Anouk 

uit groep 6 en Luuk uit groep 8. Barbara 

Sevenstern debuteerde eind december met de 

thriller Familiegeluk, een bloedstollend 

verhaal over een groot geheim dat 

grotendeels in Den Haag speelt. 

 
Familiegeluk is een echte familie- en 

feelgoodthriller: een toegankelijk geschreven 

verhaal, met een gedoseerde hoeveelheid 

spanning, veel dialogen en herkenbare 

personages.  

 

Wij zijn fan in ieder geval! 

http://barbaraschrijft.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar  


