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Beste ouders, 
Binnen een paar dagen hebben de leerkrachten en de kinderen een heel andere manier van werken 
ontwikkeld. Daarin heeft u een grotere rol dan voorheen. 
Nog meer dan anders is "kind - leerkracht - ouders" een driehoek die samenwerkt aan de ontwikkeling van 
uw kind. 
In deze onzekere tijd sturen wij u daarom wat vaker een nieuwsbrief met tips en nieuws. 
 

 Thuis leren 
U heeft inmiddels een paar dagen ervaring met thuisonderwijs, net als uw buren, collega’s, familie en 
vrienden. In gesprekken daarover zult u merken dat er grote verschillen zijn tussen kinderen in bijvoorbeeld 
hoe ze hun taak aanpakken, hoe netjes ze werken en hoe gemotiveerd ze zijn. De een is heel serieus en wil 
alles meteen afmaken en de ander stelt het liever wat uit en moet je meer stimuleren. 
Het thuisonderwijs dat vorige week op poten is gezet, is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat wat de 
kinderen al kunnen, op peil blijft. Het is vooral herhaling van bekende stof met nu en dan misschien wat 
nieuws. 
Wij snappen dat het niet ieder ouder en ieder kind lukt om alles te doen wat de leerkracht had bedacht. 
Dat is niet erg. Laat daar thuis niet te veel spanning over ontstaan. 
 

 Werkboeken 
Veel ouders lopen er tegenaan dat in de taak (het huiswerk) iets staat waarbij je eigenlijk het werkboek van 
het kind nodig hebt. 
Sommige ouders gaan dat dan printen. Dat mag natuurlijk, maar is zeker niet verplicht. Printen is meestal 
nogal duur en wij vinden het echt prima als de kinderen de antwoorden in een schriftje of op een 
schrijfblok noteren. Maakt u zich daar geen zorgen over. 
 
Er is voor gekozen om geen werkboeken mee te geven, omdat momenteel het allerbelangrijkste in 
Nederland is dat wij de besmettingen stoppen. En besmetting kan ook plaatsvinden via een werkboek of bij 
het ophalen of afgeven van schoolspullen. 
 

 Napraten 
Een goede tip is misschien om na het werken altijd even met uw kind na te praten over hoe het ging. 
Wat lukte goed, wat was er moeilijk, laat eens zien wat je gedaan hebt, waar ben je trots op, kon je je goed 
concentreren, welke hulp heb je nog nodig, wat heb je vandaag nieuw geleerd wat je eerst nog niet wist, 
wat wil je juf of meester nog vragen, …… etcetera. 
Vaste momenten op de dag waarbij alle gezinsleden tegelijk even achter hun werk of spel vandaan komen 
om samen een kopje thee te drinken, zijn erg belangrijk. Die momenten zijn ook geschikt voor dit soort 
gesprekjes. 
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 Opstekers 
Geef vooral veel complimenten. "Opstekers" noemen we dat bij de Vreedzame School. 
Er is nogal wat veranderd voor de kinderen: thuis werken, zonder de kinderen van de groep, zonder het 
samen spelen op het plein en zonder de aandacht van de leerkracht. Dat is heel anders dan normaal. 
Kinderen moeten zich, net als u, enorm aanpassen. 
Het is een geweldige prestatie dat ze dat lukt. 
Zoek dus bewust naar kansen om de kinderen complimenten te geven. Bijvoorbeeld: "goed dat je uit jezelf 
bent begonnen, knap dat je dat zelf hebt opgelost, netjes geschreven hoor, een half uur achter elkaar 
gerekend … fantastisch, fijn dat je je zusje even hebt geholpen". 
Laat blijken dat u trots op ze bent. Dat hebben ze nodig. En het stimuleert enorm. 
 

 Tips - allerlei 

• Lezen: Aanbod voor bijna  gratis e-books (€ 0,01 per stuk) voor kinderen van alle leeftijden: 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/   

• Op TV zender Zapp zijn in deze corona-tijd extra uitzendingen (Zapplive Extra) voor thuis werkende 
kinderen, met troost, ontspanning en informatie. Zie https://www.zapp.nl/  
Voor kinderen van ongeveer 6 tot 12. 

• Ook de organisatie achter De Vreedzame School denkt mee. Zie https://www.devreedzame.school/75-
publiek-domein/nieuws/674-de-vreedzame-school-thuis  

 

 Gymnastiek 
Onze vakleerkrachten gymnastiek hadden vorige week op de volgende internetpagina allerlei spelletjes en 
leuke beweegideeën verzameld. 
Ze hebben beloofd deze week weer nieuwe tips te verzamelen. Wij houden u op de hoogte. 
https://sway.office.com/BNm2ukMzVOOir9au?ref=email&loc=play 
 

 Contact kind-leerkracht 
Kinderen die vragen hebben over het werk, mogen daarover een mail sturen naar hun meester of juf. Die 
belt dan later op, om het erover te hebben. 
Er is ook afgesproken dat de leerkracht ieder kind in ieder geval één keer per week zal opbellen. Dat is niet 
om te controleren of er wel hard genoeg gewerkt wordt, maar vooral om te horen of het goed gaat met het 
kind en om te checken of er misschien toch nog vragen zijn. Zo houden we ook de "stille" kinderen in de 
gaten. 
Het mailadres van de vaste leerkrachten van Het Valkhof is altijd voornaamachternaam@hetvalkhof.nl 
zonder extra stippen of streepjes dus. 
Ook leuke, originele, aardige, positieve inbreng is altijd van harte welkom. 
 
In de midden- en bovenbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van Google Classroom. Ook daarmee kan 
worden gecommuniceerd over het huiswerk. 
 

 Algemene informatie en contact 
Met algemene vragen en opmerkingen kunt u net als anders terecht op het school mailadres: 
dalton@hetvalkhof.nl . 
De mail op dat adres komt terecht bij de directeur, Coos Boerma. 
Telefonisch is de school niet altijd bereikbaar. Dat verschilt per dag. In het algemeen kunt u wel bellen 
tussen ongeveer 8.00 en 9.00 uur. 
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 Tot slot 
De maatregel van de schoolsluiting geldt tot 6 april. Wij moeten er echter ook rekening mee houden dat 
het langer gaat duren.  
Wij doen ons uiterste best doen het onderwijs draaiende te houden en wensen de kindferen en u vooral 
een goede gezondheid toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


