
 

 

Week 2 
         14-01-2020 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
 
Zoals jullie weten blijven de scholen nog minimaal 1 week dicht. We hopen dat we op 25 januari de scholen weer 
mogen openen. De thuiswerkpakketten kunnen vrijdagmiddag (15 januari) a.s. opgehaald worden door één ouder 
van het gezin of door een leerling van groep 6, 7 of 8.  
 
 
Wij hanteren het volgende schema voor het ophalen van de pakketten:  
12.15 - 12.30 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam A en B  
12.30 - 12.45 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam C, D, E en F  
12.45 - 13.00 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam G en H  
13.00 - 13.15 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam I, J, K en L  
13.15 - 13.30 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam M, N, O, P, Q en R  
13.30 - 13.45 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam S, T en U  
13.45 - 14.00 uur: alle gezinnen met beginletter achternaam V, W, Y en Z  
 
 
Bij het ophalen hanteren we de richtlijnen van het RIVM.  
Om de veiligheid te garanderen, zijn hier enkele richtlijnen:  
- de spullen worden door één ouder of leerling uit groep 6,7 of 8 opgehaald.  
- het ophalen van de thuiswerkpakketten van al de kinderen van het gezin zal plaatsvinden in de hal van de school;  
- in het gebouw en ook in de hal, is een mondkapje verplicht; 
- per groep staat een tafel met al de thuiswerkpakketten van de groep;  
- u komt via de hoofdingang binnen en dan volgt u de route (eenrichtingverkeer);  
- tijdens het ophalen vragen we om minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar;  
- na het ophalen verzoeken wij u om meteen terug naar huis te gaan.  
 
 
Ouders die een device (chromebook/tablet) van school hebben geleend moeten morgen, bij het ophalen van de 
nieuwe pakketjes, een nieuwe overeenkomst tekenen.  
 
 
 
 

 
 
Thuisonderwijs  
In het nieuwe pakket dat u morgen ophaalt, vindt u een nieuw werkboekje. We hebben weer 20 
opdrachten gemaakt, zodat uw kind elke schooldag 2 taakjes kan uitvoeren. Nadat hij of zij een opdracht heeft 
gedaan, mag er een sticker geplakt worden. We hebben de datum op het werkje gezet, omdat de werkjes, de 
filmpjes én de activiteiten bij de inbel-momenten vaak met elkaar te maken hebben.  
Ook hebben we voor alle kinderen een extra boekje toegevoegd: het cijferboek. Hierin kunnen de kinderen werken 
als de andere opdrachtjes af zijn.  
 

Inhoud 



 

 

Beeldbellen 
Al veel kinderen hebben de afgelopen weken deelgenomen aan het beeldbellen.   
We doen iedere keer weer een andere leerzame activiteit met de kinderen die aansluit bij de activiteiten die te 
vinden zijn in het werkboekje. Het is fijn als de kinderen zo vaak mogelijk deelnemen aan deze activiteiten.   
 
Studiedag 
Op 25 januari aanstaande staat een studiedag gepland. In het werkboekje vindt u voor maandag 25 januari wel twee 
opdrachten voor uw kind. Ook zullen er op die dag gewoon filmpjes verschijnen op Teams. Op maandag vindt er 
geen videobellen plaats. Dit omdat van alle leerkrachten verwacht wordt dat zij aanwezig zijn bij het 
professionaliseringstraject dat verzorgd wordt door onderwijsbureau CPS. Vandaar dat er op woensdag 25 januari 
geen noodopvang verzorgd wordt. Uitsluitend de leerlingen die een contract hebben bij kinderopvangorganisatie 
Nummereen kunnen deze dag gebruik maken van de BSO.  
 
 
 
 
Letter w 

 
 
Woensdag 20 januari bieden we via Teams de letter w aan. Tijdens het beeldbellen met de kinderen wordt hier 
nogmaals instructie over gegeven. Ook vinden de kinderen in het boekje 2 opdrachten rondom de letter w: één 
werkblad en het maken van de lettertafel. We ontvangen graag alle foto’s van de lettertafels!         
 

 

                                 
Organisatorisch 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Contact met de leerkracht of de administratie                                                                                    

Telefonisch is de school soms moeilijk te bereiken, omdat ook de collega’s van de administratie zo veel mogelijk 

thuis werken. Het best kunt u een mailtje sturen of een chatbericht in Teams naar de leerkracht of de administratie 

met het verzoek teruggebeld te worden.  

r.vandesande@veldvest.nl  

w.michielse@veldvest.nl 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl 
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Werk in uitvoering 



 

 

             
 

 

 

Belangrijke data 
 

 

• 25 januari is er een studiedag; 

• 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis; 

• Op donderdag 25 februari en maandag 1 maart vinden de rapportgesprekken plaats.  

 
Afsluiting 
 

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,  

Reina van de Sande en Wendy Michielse 

Leerkracht groep KB 


