
Nieuwsbrief 1 naar aanleiding van onderwijs op    

afstand op OBS de Piramide
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Hi
e opvang voor de kinderen met ouders in de vitale 

ste ouder(s)/verzorger(s), 

n tijde van de schoolsluiting in deze bijzondere situatie, zal ik jullie steeds informeren via nieuwsbrieven,

dat alle informatie en communicatie goed bij jullie terecht komt. Afgelopen maandag en dinsdag is ons

le team aan de slag gegaan met het organiseren van de opvang van de kinderen van ouders in de

tale beroepen, de afstemming met ’t Kasteeltje hierin en het goed inrichten en kunnen starten met het

derwijs op afstand d.m.v. online thuisonderwijs voor alle kinderen van onze school.  

erbij de eerste nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informatie over: 

 De opvang voor kinderen met ouders in de vitale beroepen 

 De organisatie van het onderwijs op afstand door middel van online thuisonderwijs vanuit onze 

school 

 Het ophalen van de spullen die nodig zijn voor het online thuisonderwijs 

 De organisatie van de rapportgesprekken op vraag van de ouders die dit wensen 

 Verzamelpunt voor de vragen van ouders  
eroepen  

 meest up to date informatie over wie er onder de vitale beroepsgroep valt en wanneer uw kind in 

nmerking komt, is te vinden op de overheidssite: www.rijksoverheid.nl. 

iddels is er een aanpassing gedaan: ook wanneer er 1 ouder werkzaam is in de vitale beroepsgroep en 

is van alles geprobeerd om opvang te regelen maar dit lukt niet, kan gebruik gemaakt worden van 

vang.  

http://www.rijksoverheid.nl/


Op onze school wordt de opvang georganiseerd met ’t Kasteeltje. Ouders kunnen een mail sturen naar 

kdv@t-kasteeltje.nl bso@t-kasteeltje.nl info@t-kasteeltje.nl

De kinderenopvang organisaties gaan een aanbod aanbieden zoals het vakantieaanbod. Met ‘t Kasteeltje 

kunt u de afstemming zoeken of uw kind het thuiswerk kan maken tijdens de opvang. 

De kinderopvang organisaties gaan financieel gecompenseerd worden voor extra activiteiten, dit loopt via 

gemeenten. 

Vanaf woensdag 18 maart; onderwijs op afstand.  

Alle kinderen/ouders halen (gefaseerd) op woensdag 18 maart een pakketje op, met de spullen die nodig 

zijn voor online thuisonderwijs: 

1. de eerste weektaak voor werk van woensdag 18 maart t/m vrijdag 20 maart 

2. de materialen 

3. de wachtwoorden die de kinderen nodig hebben voor online onderwijs. 

Tip: Breng een tas mee voor het veilig vervoeren van school naar thuis. (De organisatie van het ophalen wordt 

beschreven in het volgende punt). 

De kinderen ontvangen iedere vrijdag een weektaak voor de week daarna met werk van maandag t/m 

vrijdag. We gaan daarbij uit van circa 3 uur werk per dag. We vragen alle ouders om dit op een goede 

manier in te vullen en in eerste instantie hen te begeleiden. Alle leerkrachten zullen later deze week via Parro 

communiceren, over de wijze hoe er contact gelegd kan worden met hen, vanuit de monitoring, het geven 

van feedback of het geven van instructie. 

We hebben als school ervoor gekozen om het aanbod in te richten met de primaire vakken zoals rekenen, 

taal, lezen, begrijpend lezen en spelling en voor de kleuters de voorbereiding hierop. De lesstof bestaat uit 

herhaling én nieuwe stof. Op dit moment hebben we er nog niet voor gekozen om dit aanbod aan te vullen 

met creatieve opdrachten of onderzoekende opdrachten, mogelijk kan dit volgen.  

De groepen 1-2 gaan gebruik maken van de online omgeving van Yurls. 

De groepen 3 t/m 8 gaan gebruik maken van de online omgeving Google Classroom en Google Hangouts 

Meet.  

 De Yurls pagina voor groep 1-2  is ingericht om een overzicht te geven van de activiteiten voor de 

kleuters.  

 De Google Classroom omgeving voor de groepen 3-8 is ingericht om de weektaak klaar te zetten, 

de lessen klaar te zetten, werk in te leveren en feedback te geven.  

 De Google Hangouts Meet omgeving is ingericht om (afgesproken) video of  audio contact te 

hebben individueel of met een grotere groep voor de kinderen van groep 3-8 of voor (afgesproken) 

contact met ouders van de groepen 1-8. 

mailto:kdv@t-kasteeltje.nl
mailto:bso@t-kasteeltje.nl
mailto:info@t-kasteeltje.nl


Vanwege de grote drukte omdat alle scholen hun online omgeving aan het inrichten zijn, verwachten we 

dat we niet eerder dan aanstaande vrijdag 20 maart via deze omgevingen kunnen werken (de eerste 

weektaak ontvangt uw kind morgen, de tweede weektaak via de omgevingen).  

De leerkrachten zullen via Parro communiceren, over het werken met de online omgeving voor uw kind en 

hoe u hier op komt en dat er weer een nieuwe weektaak klaar staat. Alle wachtwoorden die uw kind nodig 

heeft voor het online thuiswerken, ontvangt uw kind bij het ophalen van de pakketjes op woensdag 18 maart.  

Mogelijk ondervinden we in het begin nog wat onwennigheden, maar gaandeweg zullen we allemaal onze 

weg beter kunnen vinden.  

We wensen iedereen heel veel plezier met het werken via het online onderwijs, samen iedere dag een klein 

beetje beter! We realiseren ons dat we niet alles kunnen compenseren, maar hopen dat uw kind op deze 

wijze zich zo goed mogelijk kan blijven door ontwikkelen. 

Ophalen spullen die nodig zijn voor het online 

thuisonderwijs  

Woensdag 18 maart dienen alle spullen voor online thuiswerken voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8, 

opgehaald te worden op school.  

We kiezen ervoor om dit gestructureerd te organiseren om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. U 

wordt gevraagd met één persoon de pakketjes op te halen, via onderstaand schema waarbij de 

achternaam van uw kind leidend is voor het tijdstip. Uitzondering zijn de groepen 3 in verband met 

overmacht. Deze groepen hebben een apart tijdstip. 

Hierbij het tijdschema voor het ophalen van het pakketje voor de groepen 1 t/m 8: 

 Achternaam A t/m E : 10.00-10.30 uur 

 Achternaam F t/m J: 10.30-11.00 uur 

 Achternaam K t/m O: 11.00-11.30 uur 

 Achternaam P t/m T 11.30-12.00 uur 

 Achternaam U t/m Z: 12.00-12.30 uur 

 Groepen 3: 13.30-14.00 uur 

Bij het ophalen van het pakket, kunt u of uw kind tekenen voor het in beheer nemen van de materialen. In 

het pakket zit de eerste weektaak van woensdag 18 maart tot vrijdag 20 maart, zodat het thuiswerk kan 

starten. 

Vanzelfsprekend kunnen kinderen of ouders met klachten niet verschijnen op school. In dat geval dient u een 

ander persoon te regelen om het pakket op te halen. 



De organisatie van de rapportgesprekken op vraag 

van de ouders die dit wensen  

Zoals eerder is gecommuniceerd gaan de rapportgesprekken op donderdag 19 maart niet door. Mocht u 

op eigen vraag behoefte hebben aan een rapportgesprek, kunt u dit via Parro laten weten aan de 

leerkrachten. Zij plannen dan een moment in voor een gesprek, via telefoon of Google Hangouts en laten u 

weten wanneer dit plaatsvindt. 

Verzamelpunt voor vragen  

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mocht u vragen hebben over het 

onderwijs van uw kind, stelt u deze vraag via Parro aan de leerkracht van uw kind. Als u ander soortige vragen 

hebt over de situatie waar we nu samen inzitten, kunt u deze stellen via vragen@obs-depiramide.nl

We beantwoorden deze vragen zoveel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig individueel.  

Wij wensen iedereen veel gezondheid en succes! Met vriendelijke groet, namens het 

team van OBS De Piramide 

Denise Hassing, directeur OBS de Piramide 

mailto:vragen@obs-depiramide.nl

