
 

Week 19 

           8 mei 2020 

  

  
 

Op woensdag 6 mei jl. zijn jullie geïnformeerd over de heropening van de scholen per 11 mei a.s. We kijken ernaar 
uit om de leerlingen volgende week weer te mogen ontmoeten. 

 

Ophalen en brengen opvangleerlingen maandag 11 mei  
 
 

Twee leerkrachten vangen de leerlingen om 8.15 uur buiten bij de linten op. Zij zullen de leerlingen vertellen in welk 
lokaal die dag de opvang verzorgd wordt. Het ophalen gebeurt op dezelfde wijze: om 15.00 uur gaan de leerkrachten 
die de opvang hebben verzorgd met de leerlingen door de hoofdingang naar buiten. Daar kunnen de leerlingen 
worden opgehaald door hun ouders die achter de linten staan te wachten. 
 
Indien een leerling eerder opgehaald wordt, moet dit van te voren worden doorgegeven: 
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl  
  

 
Contactmoment via Google Meet en thuiswerk maandag 11 mei en woensdag 20 mei 
 

 
Contactmoment via Google Meet 

Maandag 11 mei en woensdag 20 mei zullen worden gebruikt om lessen voor te bereiden en huiswerk te 

organiseren. Op deze dagen komen er dus geen leerlingen naar school, maar is er een digitaal contactmoment met 

de hele groep gericht op een pedagogisch/sociaal doel. Het digitale contactmoment zal, zoals de leerlingen van 

groep 6 inmiddels gewend zijn, plaatsvinden via Google Meet. Voor de tijden van deze contactmomenten volgen we 

het schoolbrede rooster, zodat alle kinderen in het gezin het device kunnen gebruiken en in kunnen loggen.  

 

tijd klas 

10.30 – 11.30 uur 6B 

11.30 – 12.30 uur 6A 

 

Thuiswerk  

Samen met deze nieuwsbrief heeft u de planning voor het thuiswerk van maandag 11 mei ontvangen. Dit thuiswerk 

zal ook met de leerlingen gedeeld worden op Google Classroom, zoals we dit de afgelopen weken ook gedaan 

hebben.  

 

 

Thuiswerk op de dagen dat je niet op school bent 

 
Op maandag 11 mei zal tijdens het gesprek met de klas via Google Meet uitleg gegeven worden over de planning 
voor de rest van de week en het thuiswerk. Het thuiswerk voor de dagen dat de leerlingen geen onderwijs volgen op 
school zal voor de periode tot en met woensdag 20 mei steeds met u gedeeld worden via de mail en met de 
leerlingen gedeeld worden via Google Classroom. Hieronder kunt u in het schema zien wanneer we wat met u en de 
leerlingen zullen delen/communiceren. 

 

 

 

mailto:admin.veldhovenmidden@veldvest.nl


 

vrij 8 mei ma 11 mei di 12 mei woe 13 mei do 14 mei 
 

- Nieuwsbrief via de 
mail 

- Thuiswerkplanning 
voor maandag op 
Google Classroom 
en via de mail 

 

- Contactmoment 
Google Meet 
volgens rooster 

- Tijdens 
contactmoment 
toelichting verloop 
week  

- Thuiswerkplanning 
groep A en B op 
Google Classroom 
en via de mail 

- Groep A: les 
op school 

 

- Groep B: 
thuiswerk 

- Groep A: les op 
school 

 

- Groep B: 
thuiswerk 

- Groep B: les op 
school 

 

- Groep A: 
thuiswerk 

vrij 15 mei ma 18 mei di 19 mei woe 20 mei do 21 en vrij 22 
mei 

- Groep B: les op 
school 

 

- Groep A: 
thuiswerk 

 

- Thuiswerkplanning 
groep A en B op 
Google Classroom 
en via de mail 

- Groep B: les op 
school 

 

- Groep A: 
thuiswerk 

 
 

- Groep A: les 
op school 

 

- Groep B: 
thuiswerk 

 

- Contactmoment 
Google Meet 
volgens rooster 

 
 

Geen 
onderwijsaanbod, 
leerlingen zijn vrij 

 
 
Wat gaan we op school doen? 
 
 
In groep 6 focussen we ons de komende periode vooral op het welzijn van de leerlingen en de vakken rekenen, 
spelling, taal en begrijpend lezen. We vullen dit aan met creatieve opdrachten en lessen wereldoriëntatie. 
We zullen de eerste dagen middels startopdrachten kijken waar de leerlingen nu staan en hoe wij daar ons onderwijs 
het beste op kunnen aansluiten.  

 
Schoolspullen, tassen & jassen 
 
 

 Het is belangrijk dat de kinderen hun schoolspullen (lees: Rekenrijk lesboek en werkboek,  
rekenschrift, Staal taalles- en werkboek, Staal spellingwerkboek en dicteeschriften)  
elke dag op en neer meenemen naar school. Al het tot nu toe gemaakte thuiswerk  
moet op de eerste lesdag van uw kind op school worden ingeleverd. Volgens het protocol  
verwachten wij dat de kinderen hun jassen en tassen niet bij de kapstokken ophangen,  
maar ophangen aan hun eigen stoel bij hun tafel. Volgens het protocol blijft ook het fruit,  
drinken en de lunch in de tassen zitten. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Verjaardagen 
  
 
In deze corona-tijd zijn er veel kinderen jarig geweest. We hebben hier op aangepaste wijze aandacht aan proberen 
te besteden de afgelopen tijd. In de komende tijd zijn er ook weer kinderen jarig. We zullen hier op school aandacht 
aan besteden! Echter zijn traktaties de komende tijd nog niet de bedoeling (zie protocol).   
 
vrijdag 8 mei: Levi 
 
Wij wensen jou een fijne verjaardag! 
 
 

 
Contact tussen ouders en leerkracht  
 
 

Wij volgen het protocol en dat betekent dat er geen ouders op school mogen komen. Dat betekent dat wij ook niet 
op school met u in gesprek kunnen gaan. Wanneer u dus vragen heeft of graag een gesprek aan wilt gaan, dan kunt 
u dit naar ons mailen. Naar aanleiding van de vraag kijken wij dan of het handig is om terug te mailen of even te 
bellen. 
  
Wij hopen u door middel van deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen horen wij 
het natuurlijk graag.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wendy en Yvonne 


