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Beste ouders, 
In deze tijd van grote onzekerheid willen wij u graag goed op de hoogte houden. 
Daarom komt deze nieuwsbrief een dag eerder dan anders en misschien laten we hem vaker uitkomen dat 
1x per week. Daarnaast gebruiken we de e-mail om contact te houden met u en met de kinderen. 
 

 Afgezegd 
In deze tijd gaat bijna alles niet door. Daar zijn we in een week tijd al wel aan gewend. Maar voor uw 
informatie toch even een overzicht van evenementen waarvan we al afzeggingen hadden ontvangen. 

• De Koningsspelen (17 april). 

• School Schaaktoernooi (18 april). 

• Het schriftelijke (31 maart) en het praktische verkeersexamen (7 april) voor groep 7. 

• Rodermarkt Spelavond (1 april). 

• Eindtoets groep 8. (15, 16 en 17 april) 
Vanochtend is door de gezamenlijke openbare scholen van Noordenveld besloten om, als de scholen 
binnenkort weer open zouden gaan, toch alle activiteiten naast het gewone lesgeven te schrappen tot en 
met de meivakantie, dus t/m 10 mei. 
Sommige activiteiten worden uitgesteld en worden misschien later weer ingepland, maar andere worden 
definitief geschrapt. Waarschijnlijk hebben we onze lestijd t.z.t. hard nodig. 
 

 Opvang 
Onderwijspersoneel en kinderopvang hebben van de overheid de opdracht gekregen opvang van kinderen 
te organiseren voor ouders die werken in de "cruciale beroepen". Dat zijn beroepen die essentieel zijn voor 
de volksgezondheid en het draaiende houden van de maatschappij. 
Die opdracht vervullen wij met overtuiging, want wij zien het grote belang daarvan in en dragen daaraan 
graag ons steentje bij. 
 
Bij een enkele ouder leeft het misverstand dat je ook je kind naar school kunt laten gaan als je bijvoorbeeld 
thuis moet werken en het heel onpraktisch is als de kinderen thuis zijn. 
Maar in zo'n geval kunt u geen gebruik maken van de opvang op school. 
Bij twijfel zullen wij u naar uw beroep vragen en dat vergelijken met de lijst cruciale beroepen. 
De school is namelijk gesloten voor iedereen en de personeelsleden werken daarom in principe thuis. Dat is 
om verspreiding van het virus te voorkomen en voor de gezondheid van de kinderen en hun familie, maar 
ook ter bescherming van de personeelsleden. 
Leerkrachten zijn tijdens de opvang in tweetallen op school. Maar zij geven geen les. 
 
Die lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen  
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 Thuis leren 
De afgelopen dagen hebben leerkrachten er hard aan gewerkt uw kinderen thuis zinvol met schoolwerk te 
laten werken. Vandaag (soms gisteren) heeft u dat via de mail ontvangen. 
Wij hopen dat het u lukt om dat enigszins te begeleiden. Maar we begrijpen ook dat dat lastig is, als u zelf 
ook thuis moet werken en je het de hele dag ook nog druk hebt met elkaar. 
Daarom begrijpen wij dat het niet altijd lukt dat schoolwerk af te krijgen. Dat geeft niet. 
 
Tip: Werkbladen 
Als uw kind werkbladen nodig heeft en u kunt die niet printen of u vindt dat te duur, laat uw kind de 
antwoorden dan gewoon op een blaadje schrijven, of doe het samen mondeling. 
 

 Contact kind-leerkracht 
Wij denken dat het voor een kind belangrijk is te weten dat de meester of juf er nog steeds voor je is, ook al 
ben je niet bij elkaar. 
Het ene kind heeft meer behoefte aan contact dan het andere. Bijvoorbeeld om iets te vragen over de 
lesstof. 
We hebben afgesproken dat u de leerkracht in dat geval een mailtje stuurt. Zij of hij belt u dan terug. 
Het streven is om met ieder kind in ieder geval eens per week persoonlijk contact te hebben. Bij voorkeur 
telefonisch, maar eventueel per mail. 
 

 Tip: afspraken maken 
Voor kinderen is het vaak fijn om regelmaat te hebben. 
In het gezin moet je geen gedoe krijgen over het thuis werken van kinderen en ouders. 
Daarom lijkt het verstandig om samen een soort agenda of rooster te maken, met tijden erbij. 
Daarin kan staan wanneer wie de laptop mag gebruiken, wie er in welke kamer werkt, wanneer de televisie 
aan mag, wanneer er aan het schoolwerk gewerkt wordt, wanneer we samen thee drinken, wanneer er 
buiten gespeeld kan worden en wanneer ...... En zet die afspraken op papier. Bijvoorbeeld met een fraaie 
handtekening van iedereen er onder. 
Overleg daarover met uw kinderen. "Beleg een vergadering." Op school zijn kinderen gewend om dit soort 
afspraken in onderling overleg te maken. 
 

 Gymnastiek 
Alleen maar thuis achter de computer of de televisie zitten, dat houd je geen weken vol. 
Daarom hebben onze vakleerkrachten gymnastiek op de volgende internetpagina allerlei spelletjes en leuke 
beweegideeën verzameld in een nieuwsbrief. Voor kinderen en misschien ook wel voor hun ouders! 
Erg leuk en volgende week weer nieuwe tips! 
 
https://sway.office.com/BNm2ukMzVOOir9au?ref=email&loc=play 
 

 GVO 
In de groepen 6 en 7 volgen sommige kinderen GVO, Godsdienstig Vormings Onderwijs. 
De betreffende leerkracht, juf Tjarda, heeft een les gemaakt die je ook thuis kunt doen. Die voegen we als 
bijlage toe. 
 

 Tot slot 
Alles is onzeker. Ook leerkrachten kunnen bijvoorbeeld ziek worden. En dan verandert alles.  

https://sway.office.com/BNm2ukMzVOOir9au?ref=email&loc=play
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Wij zullen ons uiterste best doen het onderwijs draaiende te houden. In een goede samenwerking met u. 
Wij wensen u in deze dagen succes en vooral een goede gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


