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Den Haag, 15 december 2020 

 
Beste ouders, 
 
Gisteravond kondigde minister-president Mark Rutte de verscherpte lockdown aan. Die is gisteravond om 
00.00 ingegaan en duurt tot 19 januari 2021. Op 12 januari is er opnieuw een persconferentie waarin we te 
horen krijgen of de lockdown wordt versoepeld of verlengd.  
Eén van de maatregelen is dat de scholen gesloten worden en dat we overgaan naar afstandsonderwijs. Let 
op: de scholensluiting is van woensdag 16 december 2020 tot in elk geval maandag 18 januari 2021.  
 
1. Onderwijs op afstand 
-Tot de kerstvakantie vragen we de kinderen van groep 3 t/m 8 op woensdag en donderdag thuis te werken 
aan het opgegeven schoolwerk. Op vrijdag kunnen de kinderen online kijken naar het opgenomen kerstspel.  
-Van 4 januari 2021 tot en met in elk geval vrijdag 15 januari 2021 krijgen alle kinderen digitaal onderwijs op 
afstand:   
 

Groep 1/2 

De leerkracht heeft met elk kind minimaal 1x per week contact, dit kan zijn via Teams of telefonisch.  

De leerkrachten van de groepen 1/2 maken weer filmpjes bij de leerdoelen. Deze worden dagelijks 

verstuurd.  

 

Groep 3 t/m 8 

Kinderen krijgen via MijnSchoolinfo het te maken werk in een dagplanning. 

9.00 - 9.10 uur                          instructiemoment rekenen.  

10.00- 10.10 uur                             instructiemoment spelling. 

11.00 – 11.10 uur                             

 

instructiemoment taal.  

13.00 - 15.00 uur              Leerlingen kunnen vragen stellen en de leerkracht kan kinderen via 

Teams benaderen voor extra hulp. 

15.00 - 17.00 uur              Mail van ouders te beantwoorden, voorbereiden en werk volgende 

dag klaar te zetten. 
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2. Digitale hulpmiddelen 
Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zal het nodig zijn om tijdens de lockdown per kind een 
digitaal hulpmiddel te hebben om iedere schooldag om 9.00 uur, 10.00 en 11.00 uur in te loggen.  
 
Wanneer u niet voldoende digitale middelen heeft, kan u contact opnemen met school:  
- U mailt voor woensdag 16 december 10.00 uur naar meester Theo Staats  tstaats@scoh.nl . 
- Hij neemt contact met u op waarin de mogelijkheden besproken worden. 
 
We communiceren via Teams. We vragen u vandaag of morgen te controleren of uw kind in Teams komt. Zo 
niet dan stuurt u een mailtje naar meester Theo Staats tstaats@scoh.nl. Maandag 4 januari verwachten wij 
uw kind(eren) online. 
 
3. Noodopvang 
In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo-en wetenschappelijk onderwijs wordt 
alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in cruciale beroepen kunnen wel naar de 
basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep 
uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Heeft u beiden een cruciaal 
beroep dan kunt u een mailtje sturen naar Margot Vogelaar mvogelaar@scoh.nl  met daarin een verzoek om 
noodopvang en welke dagen en het beroep van beide ouders.  
 
De leerkracht houdt u op de hoogte via MijnSchoolinfo over het lesprogramma.  
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een fijne kerstvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margot Vogelaar  
Leonie van Rooijen 
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