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Thuisonderwijs 
Het vraagt weer veel van iedereen: thuisonderwijs. 
De pakketjes zijn uitgedeeld na de kerstvakantie, 
chromebooks gehaald, opvang georganiseerd en het 
online onderwijs is weer opgezet. De samenwerking 
met u als ouders verloopt erg plezierig en positief! 
We zien wel dat het voor sommige kinderen erg lastig 
is om thuis aan het werk te komen. We kunnen helaas 
niet op school extra lessen verzorgen, maar kijken wel 
hoe wij op een andere wijze tegemoet kunnen komen 
aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. We zien 
dat de meeste kinderen hun best doen en dat is fijn. 
Nu we werken met o.a. Snappet, kunnen we de 
kinderen ook goed volgen in een programma dat de 
kinderen ook al kenden. En dat werkt prettig. 
 
Zoals u gisteravond in de persconferentie wellicht 
heeft gehoord, wordt de lockdown voor drie weken 
verlengd. Wellicht dat we eerder open kunnen zei de 
minister, maar dat moeten we afwachten. 
 
Een aantal belangrijke zaken: 
- Maandag tussen 9 en 11 uur kunt u de nieuwe 
werkpakketten ophalen bij school. 

- Groep 1 en 2 gaat op dinsdag en donderdag om 
10.30 uur online in de Meet. Deze meet is verplicht. 
 
- Groep 3 t/m 8 gaan iedere ochtend online in Meet. 
De kinderen zullen dan instructie krijgen van de 
leerkracht. Deze meets zijn verplicht. 
Groep 3: 8.30 uur 
Groep 4: 9.30 uur 
Groep 5: 9.00 uur 
Groep 6: 10.00 uur 
Groep 7: 10.00 uur 
Groep 8: 8.30 uur 
 
- Is uw kind ziek en kan het daarom geen huiswerk 
maken of in de meet aanwezig zijn: stuurt u dan een 
mail naar de leerkracht. 

- Als u een cruciaal beroep hebt en er écht geen 
mogelijkheid is tot opvang, dan kunt u een mail 
sturen naar de directeur (a.bosma1@oo-emmen.nl). 
 
- Ouders mogen niet in de school komen, tenzij er een 
afspraak is gemaakt met de leerkracht hierover. Dus 
ook niet bij het halen en brengen van de kinderen. 

Heeft u een vraag aan de leerkracht? Mailen gaat in 
deze coronatijd sneller dan bellen over het algemeen, 
omdat niet iedere leerkracht op ieder moment 
aanwezig is. Als er vragen zijn, neemt u dan alstublieft 
contact met ons op! Samen met elkaar moeten we 
het nog een tijdje volhouden! Succes en nogmaals 
bedankt voor de fijne samenwerking. 

 
Lieve kinderen, 
Gisteravond heeft onze premier Rutte verteld dat het 
thuiswerken nog even door zal gaan. Wij zien dat 
jullie goed aan het werk zijn en dat vinden we heel erg 
knap! Het is niet altijd gemakkelijk om thuis je 
schoolwerk te moeten doen. Maar we moeten het nog 
even volhouden! Dus goed je huiswerk maken en als je 
iets niet snapt mag je altijd om hulp vragen. Ook aan 
de juf of meester. Je ouders mogen dan een mailtje 
sturen naar juf of meester en voor groep 5 t/m 8 kun 
je chatten in Snappet. Ook kun je in de Meet (op de 
computer) aangeven dat je nog even met juf of 
meester wilt praten. Wij willen jullie ook graag 
helpen. Het is ook mooi om te zien dat jullie goede 
vragen aan juf of meester stellen en ook echt om hulp 
vragen als het nodig is. Top! Het is echt belangrijk dat 
je goed je best blijft doen en meer dan dat kun je ook 
niet doen. Dus zet hem op lieve kinderen! We hopen 
dat we jullie snel weer allemaal op school zien!  
 
Lieve groet, juf Tanja, juf Karin, juf Gezien, juf Rikie, 
juf Melany, juf Ilona, juf Anouk, juf Ramona, juf 
Bernadette, juf Winy en juf Aaltje 
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