
 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Vandaag zijn we met een groot gedeelte van het team op school om het thuisonderwijs vorm te 

geven. Het is voor ons een uitdaging om dit op korte termijn te organiseren. Door middel van deze 

brief informeren we u over het onderwijs voor de komende drie weken.  

 

Wat kunt u van ons verwachten?  

Groep 1/2: 

- Morgen ontvangen alle ouders/ verzorgers een mail van de groepsleerkracht(en) met activiteiten 

om met kinderen te doen. 

- Mocht u of uw kind vragen hebben over de lesstof, dan kunnen de vragen gemaild worden naar de 

groepsleerkrachten (voornaam.achternaam@pcogv.nl). 

- Heeft u een vraag gesteld dan krijgt u de volgende dag tussen 10.00 en 11.00 uur antwoord. 

- Op maandag 23 en 30 maart ontvangt u een mail van de groepsleerkracht.  

- Geplande afspraken met leerkrachten en/ of externe instanties gaan in ieder geval tot 6 april niet 

door.  

 

Groep 3 t/m 8: 

- Morgen ontvangen alle ouders/ verzorgers een mail van de groepsleerkracht(en).  

In de mail vindt u een weektaak waarin staat wat uw kind de komende week thuis moet maken/ 

doen.  

Op maandag 23 en 30 maart ontvangt u een nieuwe weektaak voor uw kind.  

- In de weektaak staan lessen/ activiteiten gericht op rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. 

- Vanaf volgende week zal ook de digitale software onderdeel van de weektaak zijn. Op dit moment 

merken we dat de software nog niet goed in te zetten is, wellicht door overbelasting.  

- Heeft u thuis geen mogelijkheid om uw kind digitaal te laten werken? Laat het vandaag weten via 

directie.bg@pcogv.nl, dan zoeken we naar een oplossing vanuit school. 

- Mocht u of uw kind vragen hebben over de lesstof, dan kunnen de vragen gemaild worden naar de 

groepsleerkrachten (voornaam.achternaam@pcogv.nl). 

- Elke schooldag tussen 10.00 en 11.00 uur ontvangt u antwoorden op de gestelde vragen.  

- Geplande afspraken met leerkrachten en/ of externe instanties gaan in ieder geval tot 6 april niet 

door.  

 

Wat wordt er van u/ uw kind verwacht?  

- Mocht er binnen uw gezin Corona worden vastgesteld, dan kunt u ons inlichten door een mail te 

sturen naar directie.bg@pcogv.nl.  

- Morgenochtend, 17 maart, liggen de materialen die uw kind de komende weken nodig heeft op het 

eigen tafeltje in de klas van uw kind klaar. Om drukte in/bij de school te voorkomen hebben we de 

volgende verdeling gemaakt: 

 De kinderen met achternamen beginnend met de letter A t/m M mogen tussen 9.00 en 10.30 

uur hun spullen komen halen. 

 De kinderen met achternamen beginnend met de letter N t/m Z mogen tussen 10.30 en 

12.00 uur hun spullen komen halen.  
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We verzoeken u zich zoveel mogelijk aan deze verdeling te houden.  

Let op:  

- neem een tas mee waar de spullen in kunnen.  

- ouders worden verzocht buiten te blijven. 

 

Tenslotte 

We beseffen dat dit voor iedereen een uitzonderlijke tijd is. Het vraagt veel van ouders en kinderen 

om thuis met schoolwerk aan de slag te gaan. Hiervan zijn we ons bewust.  

Het is niet de bedoeling om kinderen (en ouders) te overvragen. Mocht het tot frustratie leiden, 

neem dan contact op met de leerkracht(en). Zij kunnen met u  meedenken.  

 

We hopen en bidden dat een ieder gezond mag blijven en dat de landelijk genomen maatregelen 

resultaat zullen hebben.  

We houden contact!  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het gehele team,  

 

Pauline Schraven 


