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Zwaag 1 april 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat de huidige maatregelen in ieder geval tot en met 28 

april worden voortgezet. Dit betekent dat wij komende weken gesloten blijven voor onderwijs en 

enkel noodopvang bieden. Dit lag al in de lijn der verwachting, echter is de verlenging toch een 

boodschap die stevig binnen komt.  

Wij begrijpen dit besluit. Wij beseffen ons dat dit niet enkel voor ons doorzetten is, ook voor u als 

ouders betekent dit een verlenging van thuiswerken, begeleiden van uw kind bij het schoolwerk, 

weinig naar buiten etc. Wij hebben veel respect voor u. Of u momenteel thuis bent, thuis werkt, 

werkzaam bent in een vitaal beroep, of uw werkzaamheden voortzet in speciale omstandigheden. 

Deze situatie vraag veerkracht, creativiteit, relativering en doorzettingsvermogen. Wij wensen u veel 

kracht toe.  

Leren op afstand 

Gister heeft u wederom een envelop van ons ontvangen met hierin werk voor de komende tijd.  

Deze week ontwikkelen wij ons onderwijs door naar meer en meer online werken via Google 

Classroom. Er gaat een nieuwe wereld voor ons open. De ene leerkracht voelt zich hier 

comfortabeler in dan de ander. Vandaar dat wij elkaar veel helpen en samen werken als leerkrachten 

per bouw. Niet alleen met vragen over de techniek, we bespreken de onderwijsinhoud samen en we  

gebruiken de instructiefilmpjes van elkaar.  

Heeft u kinderen in groep 4 t/m 8, dan ontvangt u binnenkort een oproep van de leerkracht om de 

boeken en schriften van uw kinderen op te halen. Dit zullen wij doen onder speciale 

omstandigheden. Volg hiervoor de aanwijzingen die wij geven.  

In de bijlage vindt u een brief voor de ouders van de leerlingen in groep 8. Deze brief is opgesteld 

door de PO en VO scholen in Hoorn. Het betreft de procedure rondom het advies nu de eindtoets 

groep 8 is geannuleerd.  

Digitale leeromgeving 

Niet alleen in het Roald Dahl leeskanaal worden kinderen voorgelezen. In verband met 

auteursrechten lezen we ook voor in de Classroom omgeving. 

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/ 
 

Muziek 

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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• Roald Dahl Muziekkanaal  

Bewegingsonderwijs 

• Instagram Gymjuf.Anouk 

Gaat het thuis niet zo lekker? 

We begrijpen dat in het ene gezin het andere niet is. Het kan zijn dat de huidige omstandigheden 

stress en wrijving in uw gezin kunnen opleveren of er ligt verveling op de loer. Mogelijk vraagt u zich 

af hoe u het beste met uw kind in gesprek kan over Corona en de opgelegde maatregelen. 

 

Allerlei instanties geven hiervoor tips, suggesties, hulplijnen en activiteiten. Wij hebben ze voor u 

verzameld in een nieuwsbericht op onze site. Zo hopen we de mails aan u te beperken en u toch in 

de gelegenheid te brengen een antwoord te vinden op uw vragen. Ga hier naar het nieuwsbericht. 

 

Zit uw vraag hier niet bij, maar heeft u wel zorgen? Mail dan de leerkracht. Zij nemen contact op met 

u.  

 

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
https://www.roalddahlschool.nl/nw-17058-7-3773264/nieuws/hulp_nodig.html?page=0
mailto:plaatsing@kinderopvanghoorn.nl

