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Zwaag 16 maart 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Allereerst mijn grote dank dat u allen gehoor heeft gegeven aan onze oproep. Slechts enkele 

kinderen hebben wij op school ontvangen voor de noodopvang. U heeft enorm uw best gedaan om 

de opvang thuis te realiseren.  

Leren op afstand 

Wij werken vandaag aan het creëren van onderwijs op afstand, met het doel om de kwaliteit van ons 

onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen en kinderen plezier te laten beleven. We zetten in op het 

onderhouden van vaardigheden waarover kinderen reeds zijn geïnstrueerd. Wij realiseren ons dat 

niet alle kinderen de hele dag beschikken over een computer of tablet, of dat digitale 

leeromgevingen overbelast raken. Wij bieden daarom ook schriftelijk werk aan en doe-opdrachten 

voor zowel binnen als buiten.  

U ontvangt van ons dinsdag 17 maart per leerling een envelop. Daarin treft u de groeps- en 

vakspecifieke informatie aan, samengesteld door de leerkrachten. Het betreft een pakket voor de 

eerste periode. Hierin zit een takenkaart en werkbladen, schriften en/of opdrachten.  Een deel van 

deze opdrachten heeft een verplicht karakter. Hiervan verwachten wij dat het wordt uitgevoerd, 

zodat het leerproces van de leerlingen zo min mogelijk onderbreking kent.  

Digitale leeromgeving 

Om gebruik te maken van de digitale omgeving, moeten kinderen van groep 4 t/m 8 via 

www.gmail.com inloggen op hun Pentakids mailaccount. In hun mail vinden zij een brief van 

Basispoort. U als ouder ontvangt deze brief ook in uw mail. Voor de leerlingen van groep 3 ontvangt 

u de brief in de mail. Let op: deze kan ook in uw spam terecht komen. Met de brief kan uw kind 

inloggen in de omgeving van Basispoort. Hiermee kan uw kind zo veel mogelijk op eigen niveau aan 

het werk met: 

• Wereld in Getallen (rekenen groep 3 t/m 8),  

• Rekentuin (rekenen groep 2 t/m 8) en  

• Zoem (lezen groep 3)  

Het aanbod 

In groep 8 richt de inhoud van het aanbod zich op de afname van de IEP-eindtoets in april. We willen 

dat kinderen, ondanks deze situatie, hun kennis en kunde onderhouden en goed voorbereid zijn.  

In de digitale omgeving van Alles in 1 (taal, Engels, wereldoriëntatie groep 4 t/m 8) kunnen kinderen 

alles vinden voor het thema waar zij nu mee werken. Lars heeft een filmpje gemaakt waarop de 

kinderen kunnen zien wat ze daar allemaal kunnen vinden. De inlogcode staat op de envelop van uw 

kind geschreven.  

 

http://www.gmail.com/
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Wij vinden het in ons onderwijs ontzettend belangrijk dat kinderen veel lezen. Dus stimuleren wij dit 

ook in deze periode thuis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 met een boekenbingo, voor de 

kinderen van groep 5 t/m 8 houden we de leeskilometer wedstrijd. Natuurlijk kan uw kind lezen in 

het boek van de BSB. Is dat boek uit, wat dan? Online zijn veel boeken beschikbaar via: 

• https://www.yoleo.nl/boeken   

• https://www.onlinebibliotheek.nl   

• https://www.gratisboekendownloaden.net/ 
 

Onze muziekdocent Ronald heeft het Roald Dahl Muziekkanaal opgezet. Hierop zet hij voor alle 

kinderen liedjes die ze met hem kunnen zingen. De opdrachten op het creatieve vlak ontbreken niet. 

Vakdocent Piërra heeft per bouw een opdracht uitgewerkt die de kinderen kunnen maken. Mark en 

Anouk, onze vakdocenten bewegingsonderwijs, hebben beweegopdrachten voor de kinderen 

voorbereid en in opdrachtkaarten uitgewerkt.  

Noodopvang & informatieloket 

U heeft vandaag een brief ontvangen over de noodopvang. Er komen in Hoorn slechts enkele locaties 

voor noodopvang. Heeft u onverwachts opvang nodig in verband met de uitvoering van uw vitale 

beroep? Of heeft u vragen over de noodopvang? 

• Heeft u al opvang op een van de locaties van SKH of SKiK? Meldt uw kind dan aan op uw 

reguliere locatie. Wij zorgen voor verplaatsing van uw kind naar de juiste noodopvanglocatie. 

U ontvangt daar via het ouderportaal een bericht over. 

• Heeft u opvang bij Het Herdertje? U ontvangt een bericht over hun mogelijkheden en 

werkwijzen.  

• Heeft u nog geen opvang op een van de locaties? Stuur dan een mailbericht naar 

plaatsing@kinderopvanghoorn.nl en zij nemen contact met u op. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 
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