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Van de directie
Beste ouders,
Alle kinderen hebben recht op onderwijs, vanaf
maandag 18 januari 2021 is ons onderwijs digitaal.

Van instructiefilmpjes op YouTube naar live instructie
via Zoom.
De meeste lessen zullen via Zoom aangeboden
worden. Als uw kind leerplichtig (vanaf 5 jaar) is,
zijn deze lessen verplicht om te volgen door de
leerlingen. U heeft van de groepsleerkracht een
mail ontvangen met de weektaak en daarop staat
vermeld wanneer, hoe laat en welke les er
gegeven wordt. Voor de meesten van ons een
nieuwe manier van lesgeven, dus wij vinden het
ook leuk maar spannend om te doen.
Als de kinderen klaar zijn met hun opdrachten en
eens iets anders willen doen, kunnen ze kijken op
www.heutink.nl. Zij bieden ‘Het
middagprogramma’. Kinderen kunnen hier aan de
slag met maken, bewegen, vragen, weten,
ontdekken en meer, samen met gave gasten.

Dit is één van de suggesties om ’s middags met
leerzame activiteiten bezig te zijn. Wij ontvangen
veel inspirerende opdrachten of sites. Iedere dag
zullen wij, via Parro, er één met u delen.

Voor meer informatie over noodopvang en lenen
van Chromebook verwijzen wij u naar eerdere
nieuwsbrieven.
Dinsdag 19 januari 2021 informeert het kabinet
het onderwijs over de eventuele verlenging van
de sluiting van de scholen of wanneer en hoe we
weer het fysieke onderwijs kunnen gaan geven.
Zodra we meer weten zullen wij u direct
informeren.
Wij hebben binnen ons team ook collega’s die
vertrekken en we verwelkomen ook een nieuwe
collega:
- Bianca Vrind heeft Amber de Wildt
vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Amber is weer
terug en Bianca valt in op een andere
school van Zonova.
- Emmelie Dhuyvetter heeft een baan
gevonden in Amersfoort en gaat per 17
januari daar het onderwijs verzorgen.
- Juf Corry werkt vanaf maandag 18 januari
op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
- Vanaf dinsdag 19 januari komt Linnet de
onderbouw ondersteunen voor 3 dagen
per week en Ashley Garnier gaat onze
onderbouw versterken met lessen
bewegingsonderwijs.
In de bijlage een brief van het bestuur over de
verlenging van de sluiting van basisscholen.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink

