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Zwaag 24 maart 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Wederom begin ik deze brief met het uitspreken van dank. Dank voor uw veerkracht in deze 

bijzondere tijd. De maatregelen vragen veel van u. Thuiswerken in het bijzijn van uw kinderen, 

spanning die u als  ZZP-er mogelijk hebt over uw werkzaamheden of contracten, uw kinderen 

begeleiden bij het schoolwerk. Zorgen om ouders, uw gezondheid. Uw leven is ineens enorm 

veranderd.  

Namens de leerkrachten dank voor het invullen van de vragenlijst. Wij hebben gezinnen met een 

tekort aan devices kunnen voorzien van een Chromebook. Hierdoor kunnen alle kinderen hun 

schoolwerk voortzetten. Uw feedback helpt ons bij een goede samenstelling van het werk. Wij 

hebben uw antwoorden goed bekeken en anticiperen hierop.  

Het is onduidelijk wat de verscherpte maatregelen voor effect gaan hebben op het onderwijs. Wij 

houden er rekening mee dat het onderwijs voor langere tijd op afstand blijft.   

Leren op afstand 

U ontvangt van ons vandaag wederom per leerling een envelop, waarin een aanbod zit voor de 

komende week. Het is gericht op het onderhouden van reeds aangeleerde vaardigheden aangevuld 

met schriftelijk werk en doe-opdrachten voor zowel binnen als buiten. 

Wij beseffen ons dat bij voortzetting van het thuisonderwijs, wij stappen moeten zetten in het 

bieden van online instructiemomenten/meetings. Wij starten deze week in groep 4 met het werken 

vanuit Google classroom. Ook het aanbod in de overige groepen gaat meer en meer online 

plaatsvinden. De methodemakers bieden hiervoor online tools die wij goed kunnen gebruiken. Wij 

zullen ons aanbod, in dat geval, verleggen van het onderhouden van vaardigheden naar het 

aanbieden van nieuwe stof. Dat kan mogelijk ook inhouden dat wij methodeboeken aan u gaan 

verstrekken.  

De eindtoets van groep 8 is inmiddels van de baan. Toch blijft het onderhouden van de diverse 

vaardigheden van groot belang om een goede aansluiting te vinden met het VO.  

Digitale leeromgeving 

Vandaag is het Roald Dahl leeskanaal geopend, waarin “De brief voor de Koning” wordt voorgelezen. 

Tevens zijn er opdrachten voor de kinderen aan gekoppeld.  

Natuurlijk blijven we ook de andere kanalen benoemen waarop veel voor de kinderen te vinden is:  

Lezen  

• https://www.yoleo.nl/boeken   

• https://www.onlinebibliotheek.nl   

• https://www.gratisboekendownloaden.net/ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCbwDb4ZM18fAr4hBkQgF2DQ
https://www.yoleo.nl/boeken
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.gratisboekendownloaden.net/
https://www.gratisboekendownloaden.net/
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Muziek 

• Roald Dahl Muziekkanaal  

Bewegingsonderwijs 

• Instagram Gymjuf.Anouk 

Informatie vanuit het Bestuur Stichting Penta 

Sinds vorige week zijn wij op al onze scholen gestart met het digitale afstandsonderwijs. Op diverse 

locaties in Hoorn zijn opvanglocaties ingericht voor kinderen die door het werk van hun ouders 

gedurende de dag toch opgevangen moeten worden. Het onderwijs zorgt samen met de 

kinderopvangpartnerorganisaties: Berend Botje, ’t Herdertje en SKH voor een dagprogramma. De 

teams worden gevormd door personeel uit opvang en onderwijs samen (pedagogische medewerkers 

opvang, leerkrachten en ondersteunend/assisterend personeel). Het gaat er om de dag zo prettig en 

natuurlijk mogelijk door te brengen met de wisselende samengestelde groep kinderen van alle 

leeftijden.   

  

De opvangteams zorgen samen voor de dagopvang en (sociale) begeleiding van kinderen. Daarbij 

biedt de opvang kinderen volop ruimte om via hun device (die zij zelf meebrengen naar de 

dagopvang) het afstandsleren van de eigen school te volgen. Leerlingen brengen hun eigen boeken 

en materialen mee om - zo veel mogelijk op een rustige plek - aan het schoolwerk te gaan. De 

contacten en afspraken over het onderwijs op afstand verlopen altijd tussen de eigen leerkracht en 

de ouders/verzorgers.   

 

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. 

 

Ik wens u alle goeds in deze bijzondere weken, waarin we letterlijk samen – maar op afstand – voor 

de kinderen zorgen.    

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzv3ciopPNaPJtxo09OMR7A
mailto:plaatsing@kinderopvanghoorn.nl

