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 Nieuwsbrief extra nr. 3: 3 april 2020  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ten tijde van de schoolsluiting in deze bijzondere situatie, zal ik jullie steeds informeren via een 

nieuwsbrief, zodat alle informatie en communicatie vanuit onze school, goed bij jullie terecht komt. 

Parro blijven we ook gebruiken voor contact via leerkracht en ouders. 

 

Afgelopen week heeft het kabinet ons via de persconferentie laten weten dat de scholen tot nader 

bericht en in ieder geval tot 28 april gesloten blijven. Voor onze school betekent dit in ieder geval 

tot 6 mei, omdat dit de eerste schooldag na de meivakantie is. In de week voor 28 april laat het 

kabinet ons weten hoe zij in de volgende periode omgaan met de maatregelen en of de 

basisscholen weer open kunnen. Wij denken na over de verschillende scenario’s en over keuzes die 

daarbij kunnen horen. Zo zijn er vragen over lesstof in de meivakantie en wat doen we met de 

kindervrije juniweek? We proberen alles mee te nemen en komen er te zijner tijd op terug. 

 

De komende tijd zullen we het onderwijs op afstand blijven vormgeven zoals we dit de afgelopen 

drie weken hebben gedaan. De manier hoe onze school het onderwijs op afstand heeft ingericht 

is ontstaan vanuit een visieplan voor 3 weken, maar ook voor langere tijd. Dat betekent dat wij 

geen grotere veranderingen door hoeven te voeren, nu de scholen langer gesloten blijven. We 

blijven doorgaan op de ingeslagen weg met het onderwijs op afstand via Google Classroom, 

Google Hangouts en Yurls, met de weektaken met dagplanning, instructiemogelijkheden, 

monitoring en feedback. 

 

Ons team heeft inmiddels ook de kinderen individueel of in groepjes gesproken. We vinden het 

belangrijk dat ieder kind goed gezien en gehoord wordt door ons, zeker nu de periode die de 

school dicht is langer gaat duren. 

 



 
 

 
 

Er zijn groepen die naast de instructiefilmpjes gestart zijn met live instructies op afgesproken 

tijdstippen. De leerkrachten van onze school maken zelf steeds de overwegingen voor hun eigen 

groep: op welke wijze werkt het goed voor deze groep kinderen? 

We denken na over de kinderen met leesproblematiek en rollen volgende week het plan hiervoor 

uit. Op deze manier zullen deze kinderen goed ondersteund blijven, hieronder vallen ook kinderen 

met NT2 taalproblematiek.  

 

De kinderen uit de kleutergroepen hebben vandaag allemaal een nieuw pakketje thuiswerk 

ontvangen. De leerkrachten hebben dit rondgebracht zodat zij ook ieder kind even (op veilige 

afstand) konden zien. Bedankt dat jullie thuis de mediawijsheid hebben we besproken met de 

kinderen, we merken dat kinderen de chatfunctie beter gaan gebruiken. 

 

We zijn klaar voor de volgende weken, om samen met jullie onze schouders er verder onder te 

zetten, zodat alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. 

In deze derde nieuwsbrief informatie over: 

 

● Sociaal-emotionele ontwikkeling in tijden van corona 

● Welkom nieuwe kinderen op OBS de Piramide 

● Annulering schoolreisje op donderdag 9 april 

● Het nieuwe schoolplein 

● Verzamelpunt voor vragen 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in tijden van corona 

In deze tijd pikken kinderen bewust of onbewust nieuws op over het coronavirus vanuit hun 

omgeving. Net zoals bij volwassenen kan dit veel vragen oproepen en daarnaast kan je kind 

angstig worden. Via deze link kun je een mooi artikel vinden die kan ondersteunen als je kind bang 

is voor het coronavirus. 

https://marant.nl/artikelen/help-mijn-kind-is-bang-voor-het-corona-virus/ 

Mocht je als ouder merken dat je kind niet goed in zijn/haar vel zit, laat dit de leerkracht even weten 

via Parro. De leerkracht kan dan, naast jullie ondersteuning, een extra contactmoment organiseren 

met je kind. 

Ons team laat zich rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tijdens coronatijd 

verder inspireren door Kees van Overveld, zodat wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

kinderen ook op afstand kunnen ondersteunen. 

 

https://marant.nl/artikelen/help-mijn-kind-is-bang-voor-het-corona-virus/


 
 

 
 

 

Welkom nieuwe kinderen van de Piramide  

Alle nieuwe kinderen die zouden zijn gestart of gaan starten op de Piramide worden ook nu door 

ons welkom geheten. Jullie horen er ook bij! 

De kinderen ontvangen een welkomstkaart, een plantenbakje met aarde en zaadjes, een pakketje 

met materialen, de gegevens met uitleg voor het online werken en de ouders worden gekoppeld 

aan Parro. We wensen alle nieuwe kinderen een hele fijne schooltijd toe op onze school, vol groei, 

geluk en wijsheid. 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Annulering schoolreisje op donderdag 9 april 

Het schoolreisje naar de Efteling, wat gepland stond op donderdag 9 april 2020, kan zoals eerder 

gedeeld, helaas niet doorgaan. Wij snappen dat dit een grote teleurstelling is, daarom denken wij 

na over een leuk online alternatief. 

  



 
 

 
 

 

Het nieuwe schoolplein 

Er wordt hard gewerkt door de firma Dolmans Landscaping Group om ons schoolplein om te 

bouwen naar een ‘groen’ schoolplein voor de toekomst, waar kinderen volop mogen ontdekken.  

Wij zien het iedere dag een beetje mooier worden, hierbij wat foto’s om te delen. 

 

 

 

   

 

 

Verzamelpunt voor vragen  

Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te communiceren. Mochten jullie vragen 

hebben over het onderwijs van uw kind, stel deze vraag via Parro aan de leerkracht van de groep 

van uw kind. Als er ander soortige vragen zijn over de situatie waar we nu samen inzitten, kunt u 

deze stellen via vragen@obs-depiramide.nl 

We beantwoorden deze vragen zo veel mogelijk gestructureerd via de nieuwsbrieven of zo nodig 

individueel.   

Voor iedereen veel gezondheid en veerkracht!  

Met vriendelijke groet, namens het team van OBS De Piramide 

Denise Hassing, directeur OBS de Piramide 

mailto:vragen@obs-depiramide.nl

